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KRISLAI
Spalio revoliucija. 
Drg. Prūseikos laiškutis.

ŠIANDIEN RENKAM JAV PREZIDENTĄ IR KONGRESĄf

Pragaras ant žemes. 
Galas kolonizmui. 
Reikėtų išsikraustyti. 
Veltėdžių1 draugai. 
Militarizmo nevalioje.

— Rašo A. Bimba —
Dabar visiems aišku ir visi 

pripažįsta, kad su didžiąja 
socialistine Spalio revoliucija 
Rusijoje 1917 metais prasidė
jo nau ja era visos žmonijos is
torijoje. Negalima nė įsivaiz
duoti, kaip baisiai tamsiai bū
tų apsiniaukusi visa padangė, 
jeigu nebūtų socialistinio pa-j 
šaulio, jeigu visur tebevieš
patautų ka pitalizmas!

Didžioji Spalio revoliucija, 
nuo kurios lapkričio 7 dieną 
sukako lygiai keturiasdešimt | 
treji metai, visiems laikams | 
įrodė tą marksistinę tiesą, 
jog darbo žmogus labai gra
žiai gali apsieiti be išnaudo
tojų, jog jis gali sukurti vi
siems žmonėms laisvą ir lai-, 
minga gyvenimą.

Sunku mums net ir įsivaiz
duoti, kaip labai daug net 
mūsų visų Amerikoje gyveni
mas jau priklauso nuo to, jog 
yra Tarybų Sąjunga ir kitos: 
socialistinės šalys. Kur tik '

Karui ruošia bakterijas ir 
visokius atominius ginklus
Washingtonas. — “Pen

tagonas plečia savo planus 
paruošimui ligų bakterijų 
ir chemikalinių ginklų ka
rui”, rašo Jack Raymond. 
Jis nurodo, kad Pentagone 
(apsiginklavimo centre) 
generolai mano, kad šių 
ginklų pagalba jie galėtų 
‘‘karą laimėti ir tuo pat 
kartu nesunaikinti nuosa- 
vvbių”.

Armija yra jau paruošus 
nervų gazų, kurie užmigdy
tu priešo karius. Orlaivyno 
komandieriai paruošė pla
ną ir jau pradės gaminti 
lėktuvus, kurie bus paruoš
ti šmirkštimui chemikalu 
ant priešo karių. Laivynas 
suderino savo planus su or
iai vynu.

Šie pasiruošimai buvo lai

komi didelėje slaptybėje. 
Šiemet jiems išleido $70,- 
000,000, bet būsimais me
tais išlaidos bus padidintos 
iki $76,000,000.

John W. Finney rašo: 
“JAV vyriausybė padarė 
žingsnį pirmyn, kad pasku
binus gaminimą raketų, ku
rias varytų atominė energi
ja”.

“New York Timese” Ri
chard Rutter žymi, kad 
kaip tik gynybos departa
mentas nutarė daugiau ga
minti didžiulių “B-70” bom
bonešių, tai tuojau aviaci
jos kompanijų Šerai pakilo 
3.48 punktais. Pakilo Šerai 
ir General Motors Co., kuri 
dalyvaus tų bombininkų ga
minime.

Kaip JAV dole ris 
virsta i 2 centus

’i

Washingtonas. — “$10,- 
000,060,000, išleistų gyny
bai, pavirto tik į $135,000,- 
000, arba doleris į 2 centus”, 
rašo R. S. Allen ir Paul 
Scott.

Tai rezultatai apsiginkla
vimo. Jie rašo, kad perei
tais metais JAV gynybos 
departamentas pardavė 
ginklų ir jiems dalių, kurių 
pagaminimas atsiėjo $8,- 
256,000,000, o gavo tik po 
2 centus už kiekvieną dole
rį, išleistą pagaminimui. 
1961 metais vėl parduos 
ginklų ir dalių, kurių paga
minimui išleista $10,000,- 
000,000, taip pat gaunant

I tik po 2 centus už išleistą 
dolerį.

Senatorius Paul Douglas 
kovoja prieš nereikalin
gas per dideles apsiginkla
vimo išlaidas. Jam reika
laujant buvo paskirtas spe
cialus komitetas iš demo
kratų ir respublikonų, kurį 
sudarė kongresmanai John 
McCorma c k , Clarence 
Brown ir Thomas Curtis.

Jie raportavo, kad par
duodamų ginklų dauguma 
nauji ir nevartoti, bet “pa
seno”, nes naujų atsirado. 
Taigi, šie faktai rodo, kaip 
apsiginklavimas finansiniai 
spaudžia mūsų gyventojus.

Numato, kad masiniai žmones
dalyvaus balsavimuose

nepasisuksi, su kuo tik nepa- 
,s<kablėsi, iš visų ir visur iš
girsi klausimą: “O kaip į tai 
pažiūrės komunistai su Tary
bų Sąjunga priešakyje!’’

Didžioji Spalio revoliucija 
prieš keturiasdešimt trejus 
metus atidarė žmonijai duris 
į naują gyvenimą. Išnaudoto
jams buvo ir tebėra baisu. 
Darbo žmonėms buvo ir tebė
ra džiugu!

Drg. Leonas Prūseika man 
rašo:

“Vakar mane nugabeno į 
‘Vilnies’ koncertą. Jaučiausi 
prastai. žmonės nuvargina 
apipildami klausimais.

“Keliems pasakiau, kad 
Laisvei išsiunčiau čekį ant $50. 
Nqi neprašant, keli tuoj pri
sidėjo su auka. Susidarė $160, 
ir dar viena prenumerata.

“Chicagiečiai pasiųs ‘Laisvei’ 
daugiau, negu pernai laisvie- 
čiai prisiuntė ‘Vilniai.’ Jūs da
vėte ‘Vilniai’ $400, o gausite 
dvigubai tiek.

“Šią savaitę mane vėl veža 
. ligoninę. Blogiau su širdi- 
rtii ir su kojom.

“Rašau, bet greit pavargstu. 
Nežinau, kaip ilgai būsiu ligo
ninėje...

“Viso gero,
L. Prūseika.”

’Šis sunkiai ligos suspausto 
mūsų seno veikėjo ir kovotojo 
laiškutis turėtų būti galingu 
paakstinimu visiems laisvie- 
čiams gyvai įsitraukti į “Lais
vės“ auksinio jubiliejaus vajų.

Mes visi siunčiame Leonui 
nuoširdžiausius linkėjimus pa
taisyti savo sveikatą.

Brazilija yra milžiniškas ge
ros, derlingos žemės kapita
listų, daugiausia iš Amerikos, 
valdomas kraštas. Bet liau
dies skurdas ten nebeišmatuo- 
jamas.

“N. Y. Times“ koresponden
tas Tad Szulc rašo (lapkr. 1 
d.), kad šiaurinėje krašto da
lyje gyvena 20,000,000 maža
žemių ir bežemių. Jie į metus 
neturi nė po $100 įplaukų.

Ten braziliečių vid utinis 
amžius truputį žemiau 30 me
tu! Na, o pas mus Ameriko
je vidutinis amžius jau apie 
68 metai!

Visi ženklai rodo, kad šio
je Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijoje praeis Tarybų Są
jungos pasiūlymas pasisakyti

(Tąsa 6-tam pusi.)

; Anglai protestuoja 
prieš JAV A-bazes

Londonas, —Sujudo Ang- 
; liioje, o ypatingai Škotijo
je, žmones prieš Jungtinių 
Valstijų atominių submari- 
nų bazes. Clyda paviete jau 
dvylikoje miestų įvyko pro
testo susirinkimai.

J. Johnson, Glasgowo 
miesto prekybos tarybos 
vadas, sakė, kad bus orga
nizuoki protesto eisena į 
Londoną.

Parlamente darbie č i a i 
kritikavo Macmillano vy- 
rausybę už suteikimą dėl 
JAV atominių submarinų 
bazių.

Ar jau vėl pradės 
A-bombą bandymus?

Washingtonas. — “Prezi
dentas Eisenhoweris įsako 
panaujinti atominių ginklų 
bandymus vasario mėnesį”, 
rašo R. S. Allen ir Paul 
Scott. Jie rašo, kad bus pa
daryta šeši ar aštuoni po
žeminiai bandymai.

Karininkai nori išbandy
ti naujus įrengimus prie 
“Polaris” raketų.

Sakoma, kad tik tada bū
tų susilaikyta nuo bandy
mų, jeigu Tarybų Sąjunga 
priimtų JAV ir Anglijos 
pateiktas atominių ginklų 
kontroliavimo sąlygas.

Aliejaus pristatymas į Kubą, 
tankeriai ir jų vėliavos

Washingtonas. — L a p- 
kričio 8 dieną yra renka
mas JAV prezidentas, vice 
prezidentas, trečdalis sena
torių, kongresmanai, daug 
gubernatorių ir kitokių 
valdininku.

Demokratų ir Respubli
konų partijų vadai numato, 
kad šiemet balsavimuose 
daugiau žmonių dalyvaus, 
negu bent kada pirmiau.

Greta prezidento ir vice
prezidento dar yra renkami 
35 senatoriai ir visi kon
gresmanai, taipgi ir 27 gu
bernatoriai.

Dabartinis Kongresas sa
vo pareigas baigs 1961 me
tais, sausio 3 d. Jo vietoje 
pradės veikti naujai išrink
tas, kuris bus jau 87-tasis

Kongresas.
Senatą sudaro po du at

stovus nuo kiekvienos vals
tijos ir jie tarnauja per se
seris metus, todėl kas dveji 
metai renkama tik vienas 
trečdalis. Atstovų buto na
riai (kongresmanai) renka
mi kas dveji metai. Senato
riai ir kongresmanai gauna 
po $22,500 metinės algos, ir 
vyriausybė apmoka kito
kias jų išlaidas, susijusias 
su tarnyba.

Kai kuriose valstijose yra 
renkami ir valstijų seime
lių nariai. Po visą šalį yrą 
renkama daug kitokių vai
dininkų. Darbo žmonės ne
turi savo kandidatų, tai 
balsuos už pažangesniuo
sius iš esamų kandidatų.

SUĖMĖ UŽSIENIO 
ŠNIPUS-AGENTUS

Maskva. — Tarybų Są
jungoje suimtas M. S. Plo- 
tovskis, kurį špionažui pri
siuntė JAV snip avim o 
agentūra. Kiek anksčiau 
buvo suimtas ir jo sėbras V. 
M. Slavnovas. Jie vartojo 
keliais skirtingais vardais 
dokumentus.

KIEK ŽMONIŲ BALSUOS 
N. YORKO VALSTIJOJE

Albany, N. Y. — Jungti
nėse Valstijose New Yorko 
valstija yra skaitlingiausia 
gyventojais. Ji turi 17,000,- 
000 gyventojų ir prezidento 
rinkimuose 45 renkamuo
sius balsus iš 531 balso.

Balsavimams yra užsire
gistravę 8,352,742 žmones.

Prancūzu generolas 
pabėgo į Ispaniją

Paryžius. — Generolas 
Raoul Salanas pabėgo į Is
paniją. Prieš keleris metus 
jis Alžyre vadovavo De 
Gaulle šalininkų sukilimui. 
Tas sukilimas pasitarnavo 
De Gaullei atsistoti Pran
cūzijos valdžios priešakyje.

Bet kada De Gaulle tapo 
Francūzijos prezidentu, tai 
tarp jo ir generolo Salano 
įvyko skilimas.

Salanas yra dešinių reak
cininkų vadas ir griežtas 
Alžyro liaudies priešas. Da
bar Francūzijoje prisibijo- 
ma, kad jis ir jo šalininkai 
gali vėl bandyti sudaryti 
kokį nors pučą.

New Yorkas. —A. J. Ru- 
dick,-. Liberijos1 prekybos 
laivų viršininkas, paskelbė, 
kad jis atėmė Liberijos vė
liavą nuo “Perseus” laivo, 
nes tas laivas į Havaną, Ku
bą, pristatė Tarybų Sąjun
gos aliejaus.

“Perseus” yra 24,830 to
nų tankeris. Jis priklauso 
Panamanian Corporati o n 
Sociedad Transoceanica Ca
nopus kompanijai, kurios 
didžiausiu savininku yra 
M. Kulukundis. Kompanija 
turi labai daug tankerių.

Jungtinių Valstijų blogi 
santykiai su Kuba yra pa
laikomi tų kompanijų, ku
rių fabrikus ir įmones Ku
ba konfiskavo. Standard Oil 
Co. prieš kelis mėnesius 
kreipėsi į tankerių savinin

kus, kad jie negabentų Ta
rybą > čįąjupgps t. ąlįę j ausį 
Kubą. r ’

Bet jos atsikreipimo ne
paiso Graikijos, Skandina
vijos, Italijos ir Anglijos 
tankerių savininkai, Libe
rija yra maža valstybėle, 
JAV politikos sferoje, bet 
po jos vėliava labai daug 
JAV laivų plaukioja, kad 
išvengus mokėjimo unijinių 
algų jūrininkams.

M. Kulukundis pareiškė, 
kad jis nepaiso Liberijos 
pasielgimo, nes jo laivas 
“Perseus” nuo dabar plau
kios jau po Graikijos vėlia
va. Mat, pasaulyje apie 500 
tankerių stovi be darbo, tai 
ju savininkai varžosi ir ne
sudaro benrdo fronto prieš 
Kubą.

Washingtone varžosi 
už gynybos pinigus

Washingtonas. — Perei
taisiais metais Karo orlai
vyno, armijos bei laivyno 
vadai varžėsi už pinigų 
skyrimą gynybai. Dabar 
tas pasinaujino.

Karinio orlaivyno ko
manda mano, kad JAV gali 
sumažinti armijos kiekį 
Europoje, sumažinti armi
jos ir jūrų laivyno reika
lams pinigų skyrimą, nes 
jeigu karas kiltų, tai orlai- 
vvnas su atominėmis bom
bomis ne tik galėtų priešą 
atmušti, bet ir sunaikinti.

Valstybės departamen
tas, armijos ir jūrų laivy
no komanda nesutinka. To
dėl vėl atsinaujino Penta
gone diskusijos.

Indonezija jau paėmė 
aliejaus gavybą

♦

Jakarta. —- Indonezijos 
vyriausybė perėmė į savo 
rankas aliejaus gavybos 
šaltinius. Iki dabar jie bu
vo anglų, holandų ir ameri
kiečių kompanijų rankose. 
Čionai aliejaus šaltinius tu
rėjo Dutch Shell Oil Co., 
Texas Oil Co. ir Standard 
Vacuum Oil Co.

Indonezijos vyriausy b ė 
jau prieš keleris metus pa
ėmė į savo rankas kitokias 
hollandų turčių įmones.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų atominiai 
submarinai galės veikti iš 
bazių Anglijoje visai apie 
tai nesitariant su Anglijos 
vyriausybe.

Kiel, V. Vokietija. — Su
laukęs 84 metų amžiaus mi
rė buvęs Hitlerio karo lai
vyno komandierius Erich 
Readeris.

v--------
Saigonas. — Pietiniame 

Vietname užmuštas JAV 
militarinės misijos narys— 
D. A. Ovensas.

Maskva. — Baltarusijos 
gynybos komandierius mar
šalas Simionas Timošenko 
sulaukė 65-ių metų amžiaus 
ir pasitraukė iš komandos. 
Jo vieton paskirtas genero
las V. N. Komarovas.

Leopoldville. — Įvyko su
sirėmimas tarp d v i ej ų 
prieštaraujančių Kongo 
grupių. Kovoje žuvo 22 
žmonės ir 20 buvo sužeista.

Managua, Nikar’agua. — 
Nuo didelių lietų nukentėjo 
1,500 šeimų ir 800 arklių 
prigėrė.

KIEK YRA AMERIKOJ 
ŽENOTŲ ŽMONIŲ

Washingtonas. — Census 
biuras skelbia, kad 1960 me
tu kovo mėnesį buvo virš 
40,000,000 vedusiij porų. 
1950 metais buvo 36,000,- 
000 vedusių porų. Pirmą 
kartą vyrai vedasi propor- 
cionaliai turėdami 23 me
tus, o moterys — 20 metų 
amžiaus.

WASHINGTONE IR 
VĖL SUSIRŪPINO

Washingtonas. — Čionai 
per porą metų buvo tvirti
nama, kad tarp TSRS ir 
Kinijos komunistų yra “ski
limas”. Bet vėlesniu laiku 
Kinijos spaudoje buvo pa
aiškinta, kad “skilimo” nė
ra. Washingtone susirūpi
no, nes tai komunistinio pa
saulio laimėjimas.

Santiago, Čilė. — Ir vėl 
įvyko Ramiojo vandenyno 
pakraštyje žemės drebėji
mas.

Maskva. — Arti Raudo
nasis aikštės bus statomas 
naujas viešbutis 12 aukštų. 
Jame bus 3,400 kam
barių, svetainė dėl 3,000 
žmonių, teatras ir kitokį 
įrengimai.

Chittagong, Pakistanas.— 
Siautė didelis ciklonas. Ne
laimėje žuvo virš 4,000 
žmonių.

r-1 -1 1
Washingtonas. — Valsty

bės departamentas perserg- 
sti JAV piliečius Kuboje, 
kad jie neįsiveltų į kovą 
prieš Kubos valdžią, nes 
užtarimo nebus.

Karas Alžyre, TSRS 
ir JAV politika

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga pasmerkė Francūzijos 
politiką Alžyre, nes ta poli
tika sudaro taikai pavojų. 
Alžyre jau šešeri metai ei
na liaudies karas už laisvę. 
Dabar alžyriečiai ruošiasi 
jį paaštrinti, nes jiems pa
galbą pažadėjo Afrikos, 
Azijos ir socialistinės vals
tybės.

Washingtone sako, kad 
“Jungtines Valstijas tas 
karas pastato į labai blogą 
poziciją”. Francūzija yra 
JAV talkininkė, ji gauna 
JAV ginklų ir amunicijos, 
o tas blogai veikia į arabų, 
Afrikos ir Azijos valstybes.

Ekstra
Maskva. — Tarybų Są

junga paminėjo 43 metų su
kaktį nuo įsteigimo tary
binės santvarkos. Raudo
nojoje aikštėje ir kitų res
publikų sostinėse įvyko mi
ll cariniai ir žmonių para
dai. Gynybos ministras Ma- 
linovskis sakė, kad bent 
koks priešų pasikėsinimas 
prieš TSRS bus atmuštas.

- <
New Yorkas. — Koks 

niekšas padėjo bombą IND. 
požeminio traukinio vago
ne. Ji užmušė 15 metų mer
giną ir 14 žmonių sužeidė. 
Tai jau šešta bomba sprogo 
pastaraisiais laikais.

New Yorkas. — Viešųjų 
mokyklų mokytojai paskel
bė streiką. Numatoma, kad 
į jį įsitrauks visi mokyto
jai ir mokytojos.

Vientiane. —Laoso prem
jeras Phouma praneša, kad 
jau gavo iš Jungtinių Vals
tijų pagalbos fondo pinigų 
apmokėti kariams algas. 
Taipgi po trijų mėnesių blo
kados Thailandas ją baigė 
ir sutiko parduoti Laosui 
maisto reikmenų.

Paryžius. — Piktadariai 
metė penkias granatas į 
Tarybų Sąjungos konsulato 
namą. Viena jų sprogo ir 
namui padarė žalos.

Havana. — Kubos liaudis 
minėjo TSRS revoliucijos 
sukaktį

Belgradas. — Į Jugoslav 
viją atvyko Afganistane? 
karalius Magometas.
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Istorine diena
LAPKRIČIO 8 DIENA—prezidentinių rinkimų die

na. Tai diena, kurią bus išrinktas ir Atstovų butas, 
taipgi vienas Senato trečdalis.

Kalbėsime vienaip ar kitaip, prezidentinių rinkimų 
diena—istorinė diena, kadangi JAV prezidentas yra 
šalies vykdomosios valdžios galva. Tai, ką Anglijoje ar 
Tarybų Sąjungoje atlieka premjerai, Jungtinėse Vals
tijose —prezidentai. Skirtumas, tačiau, tas: Anglijoje 
ar Tarybų Sąjungoje premjerą parlamentas (TSRS— 
Aukščiausioji Taryba) gali pakeisti bet kuriuo laiku, o 
JAV prezidentas išrenkamas ketvertams metams ir per 
tą laikotarpį jis yra “bosas”—patinka jis kam, ar nepa
tinka, sugabus jis, ar nesugabus, tinkamas jis toms par
eigoms, ar netinkamas.

Pradedant su Jurgiu Washingtonu, su 1789 metais, 
JAV žmonės kas ketveri metai rinko prezidentą. Reikia 
pasakyti, kad prezidento rinkimai vykdavo einant kon
stituciniu potvarkiu, tuo pačiu laiku—lapkričio mėnesio 
pirmąjį antradienį, jei jis nesupuolė su (kaip šiemet) 

• lapkričio 1 diena. Rinkimai vyko net ir karo metais,— 
p a v., 1864, 1944. Visa tai rodo, jog mūsų šalyje 
santvarka (kapitalistinė) buvo ir tebėra užtenkamai 
susistabilizavusi.

JAV turėjo gerų, sumanių, humanistiškų ir toliau 
numatančių prezidentų, bet turėjo ir negabių, silpnų, vi
siškai pasidavusių valdančiosios klasės įtakai, jos ko
mandai.

Na, ir šiandien, lapkričio 8 dieną, JAV piliečiai eis 
prie urnų naujiems rinkimams. Bus išrinktas 35-asis 
JAV prezidentas.

į Valdantieji liaudies išnaudotojų sluoksniai, anks
čiau negu įvyko Respublikonų ir Demokratų partijų 
suvažiavimai, pastatė savo kandidatus: Niksoną ir Ken
nedy. Abidvi partijos nuolankiai juodu užgyrė ir pasa
kė Amerikos žmonėms: dabar pasirinkite, kurt norite; 
mums tai abudu gerta - pt’r

Ir šiandien Amerikos žmonės vieną iš tų dviejų jau
nų vyrų užgirs. Kurį jie užgirs, nesiimame pranašauti. 
Galima tik priminti tai, ką matome iš spaudos: atrodo, 
kad Kennedy bus išrinktas JAV prezidentu. Bet dar ga
li būti ir kitaip, gali būti išrinktas ir Niksonas.

Kaip ten bebūtų, šios dienos balsavimai parodys, 
kas bus JAV prezidentas per sekamus ketverius metus.

Kiekvieno piliečio pareiga: eiti prie urnų, balsuoti. 
Jei jam nepatinka kandidatai į prezidentus, gali už juos 
nebalsuoti, bet reikia, apgalvotai, pasirenkant, paduoti, 
balsus už geresnius kandidatus kongresmanų ir kt. par
eigūnų vietoms.

Kaip jaučiasi Irancūzai?
Į PRANCŪZŲ ŽEMĘ atvyko ginkluoti Vakarų 

Vokietijos kariai manevrams. “New York Timeso” ko
respondentas Prancūzijoje W Granger Blair, lapkričio 
3 d. praneša iš Sissonne miestelio:

‘Šiandien anksti čia kaimiška tyla buvo pralaužta, 
kai į Marne miestelį atvyko Vakarų Vokietijos šarvotas 
pėstininkų dalinys pradėti treiniruotis francūzų žemė
je, kuri dar vis nešioja praėjusių vokiečių invazijų 
ženklus...”

Taip, Vakarų Vokietijos kariai, vadovaujami buvu
sių hitlerininkų, kurie Prancūziją taip plėšė, žmones žu
dė, šiandien ir vėl atvyksta j tą pačią Prancūziją trei- 
niruotei, manevrams. Jie rengiami naujam karui—gal 
būt net naujai Prancūzijos okupacijai.

Visa tai, matyt, daroma sulyg NATO komanda.
Įdomu, kaip jaučiasi francūzų tauta, visa tai maty

dama? Juk tai baisus pažeminimas, nepasakius kitaip!
Argi francūzams neaišku, kad Vakarų Vokietijos 

kariuomenėje didžiulį vaidmenį vaidina buvusieji naciai, 
biaurūs hitlerininkai, kurių tikslas buvo ir tebėra Pran
cūziją okupuoti ir jos žmones žudyti, kaip žudė prieš 
biskelį daugiau kaip 15 metų?

Įkaitintas
SPALIO MĖNESIO pradžioje Niujorke buvo suim

ta keletas asmenų, kurie su savim turėjo apie 350 sva
rų heroino (narkotikų-nuodų). Tie narkotikai buvo skir
ti Aemerikos žmonėms nuodyti. Šiomis dienomis tie 
gaivalai tapo formaliai įkaitinti ir dabar jie laukia teis
mo. Jie bus teisiami federaliniame teime.

Tarp tų įkaitintųjų yra Mauricio Rosal, 47 metų 
amžiaus, buvęs Guatemalos ambasadorius Belgijoje, Ro- 
•salis buvo vienas iš vyriausių šmugelninkų, ambasado- 
rystę naudojęs saugesniam nuodų atvežimui. Heroinas 
—baisūs nuodai; juos pradėjęs žmogus naudoti, tampa 
nepataisomu ligoniu.

Kai kurie kelia klausimą: ar Rosalis neveikė iš vien 
su Guatemalos valdžia, kurtą JAV kapitalistai ten pasta- 

• tė? Guatemaloje, atsimename, buvo liaudiška valdžia, 
“bet ją Wall atrytas nuvertė, pastatydamas liaudies prie- 

. šus, kad jie jam tarnautų.
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Kas K9 rašo ir sako
mai uždaromi, o nauji skir
ti mokslui ir kultūrai plės
ti pastatai dygsta vięnas po 
kito!

UIETUVA 
NUOLAT BUDI!

Kova už taikos išlaikymą 
vyksta visame pasaulyje, 
vyksta ji ir Lietuvoje. Ten 
palaikomas nuolatinis komi
tetas taikai ginti.

Š. m, spalio 25 d. Vil
niuje įvyko Trečioji res
publikinė taikos šalininkų 
konferencija, kurioje daly
vavo daug atstovų iš inte
ligentijos, darbininkų, kol- 
ūkiečių. Pasakyta eilė kal
bų — diskusuota, kaip, ko
kiomis priemonėmis kovoti 
už taikos išlaikymą pasau
lyje.

Po konferencijos įvyko 
plenumas, kuris apsvarstė 
o r g a nizacinius klausimus. 
Elta praneša:

Plenumas išrinko taikos gy
nimo komiteto prezidiumą. Jo 
sudėtyje yra: M. Aleskevičiū- 
tč — Lietuvos TSR Valstybi
nio akademinio operos ir ba
leto teatro aristė, O. Bagdo
naitė — Cirkliškio tarybinio 
ūkio kiaulių šėrėją, Socialisti
nio Darbo Didvyrė, B. Bara
nauskas — respubikos Mokslų 
akademijos bendradarbis, P. 
Dobrovolskis — Lietuvos Res
publikinės profsąjungų tary
bos pirmininkas, Socialistinio 
Darbo Didvyris, A. Fedorovi- 
čius —■ laikraščio “Červony 
Štandar” redaktorius, A. Iva
nova — Lietuvos KP CK sky
riaus vedėjo pavaduotoja, M. 
Kogutas — Vilniaus garvežių 
depo mašinistas, J. Kuzmins- 
kis Lietuvos TSR Dailinin
kų Sąjungos, pirmininkas, 
Matulis—Lietuvos TSR Moks
lą akademijos prezidentas, V. 
Morkūnas — Lietuvos LKJS 
CK sekretorius,'T, Tilvytis — 
Lietuvos TSR liaudies poetas, 
V. Uogintas -rt Vilniaus' Vals
tybinio ; pedagągjnio instituto 
direktorius, G, Žaliukas—res- 
pubikinės Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugijos 
atsakingasis sekretorius.

Komiteto prezidiumo pir
mininku išrinktas T. Tilvytis, 
pavaduotoju —- I*. Dobrovols
kis, sekretoriais — V. Mor
kūnas ir G. Žaliukas,

ATIDARYTI NAUJI 
RŪMAI, UŽDARYTAS 
KAUNO KALĖJIMAS

JAV lietuviai turistai, 
kurie plačiau žiūrėjo, matė 
Žvėryne kylančius, baltus 
pastatus, naujus, puikius 
rūmus. Tie rūmai skiria
mi Lietuvos Valstybiniam 
Pedagoginiam institutui.

Dabar rūmai jau baigti 
ir spalio 23 d. buvo oficia
liai atidaryti, pradėjo veik
ti. Čia mokosi 2,300 studen
tų, kurie, baigę Institutą, 
bus mokytojai.

Ligi šiol Pedagoginis in
stitutas, jo centras, buvo 
Gorkio gatvėje, bet buvo 
per mažas, negalėjo suim
ti visų studentų. Institu
tas veikė net keliose patal
pose. Dabar bus vienoje 
vietoje.

Naujasis pastatas turi 
apie 300 didesnių ir ma
žesnių salių. Instituto di
rektorius V. Uogintas pa
reiškė :

—Daugiau kaip pusantro 
hektaro sudaro instituto pa
talpų plotas. Visi 2,300 stu
dentų mokysis viena pamaina. 
Yra puiki sporto salė, aktų 
salė, pagalbinės pat a 1 p o s . 
Ruošdami gerus specialistus, 
atsidėkosime partijai ir vy
riausybei už šią puikią dova
ną Tarybų Lietuvos besimo
kančiam jaunimui.

O Vilniaus miesto Komu
nistų partijos sekretorius 
Bieliauskas, Instituto ati
darymo proga, pasakė:

—•Mes džiaugiamės kartu su 
jumis: Kokie kontrastai, jei
gu palyginti dabartinius ir 
buržuazinius metus! šiandien 
statomi puikūs rūmai, O', iš ki
tos pusės, uždaromu kalėjimai 
-—Kaune, Klaipėdoje, Ukmer
gėje, Utenoje, Vilkaviškyje. 
Mes tikimės, kad jūšA brangūs 
studentai, gavę tokią dovaną, 
perai mokysitės’ ’ruošitės tapti 
puikiais specialistais.

Po instituto direktoriaus V. 
Uoginto kalbos J. Vildžiūnas 
perkerpa tradicinę raudoną 
juostelę, ir studentai pasrūva 
plačiais koridoriais į beveik 
300 auditorijų, kabinetų, la
boratorijų.
Buvusiajame kalėjime

F. Bieliauskas sakė tiesą. 
Buvusis Kauno kalėjimas, 
kur tiek daug buvo kankin
ta politinių darbininkų ka
linių, tapo uždarytas vi
siems laikams.

Spalio 24 d. Elta praneša 
iš Kauno tokią įdomią ži
nią:

Vakar darbo žmonės gau
siai lankėsi buvusiame Kauno 
kalėjime.

Didelė grupė vilniečių — 
buvusių pogrindininkų, kalė
jusių čia smetoninio fašistinio 
režimo metais, praėjusį sek
madienį beveik tris valandas 
vaikščiojo niūriais buvusio ka
lėjimo koridoriais, pabuvojo 
karceriuose ir vienutėse. Su
sikaupę jie apžiūrėjo mirtinin
kų kameras, dabar pažymėtas 
Nr. 116-117, kuriose paskuti
nes savo tauraus gyvenimo va
landas praleido keturi komu
nistai — Karolis Požėla, Juo
zas Greifenbergeris, Kazys 
Giedrys ir Rapolas čarnas. 
Niūrios kameros primena bu
vusiems politiniams kaliniams 
jų kovos draugus Juozą Ga
relį, Henriką Baratinską ir 
kitus, kurie, nepakėlę žiaurių 
Rakinimų, čia mirė.

Personalinis pensininkas I. 
Mišių lis suranda kamerą, ku
rioje jis kalėjo drauge su re
voliucionieriumi Pranu Ziber- 
tu. 1

Turi ką prisiminti ir kiti eks
kursijos dalyviai — buvę poli
tiniai kaliniai ir revoliucionie
riai - pogrindininkai T. An- 
binderis, B. Babrauskaitė, bu
vęs Lietuvos pirmojo Seimo 
atstovas K. Bangaitis-Dominąs, 
M. Baronas, J. Dobilevičius, 
K. Jonušas, V. Lukoševičius, 
š. Maiminas, V. Micelmache- 
ris, S. Naimavičius, S. Nąrvi- 
daitė, A. Radionovas, S, Star 
binskąs, L. Šansas, J. Vlnic- 
kis ir kiti.

Mūsų tėvų žemė susilau
kė laimingų dienų: kalėji-

DIDIS LIAUDIES MENAS
Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos dailininkų 
kūrinių parodoje

Tikrai didis, liaudinis me
nas — tokį pirmutinį ir 
svarbiausią įspūdį susida
rai, aplankęs Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos dailininkų 
parodą Maskvoje. Kokį di
džiulį žingsnį jie pažengė 
per dvidešimt Tarybų val
džios metų! Mūsų kolegos 
iš Pabaltijo gerai išmoko 
pamatyti ir atkurti tapybo
je, skulptūroje ir grafikoje 
paprasto darbo žmogaus 
gyvenimą, giliai suvokti ko
munistinės visuomenės kū
rėjų darbus ir lūkesčius. Tai 
ypač džiugu pažymėti, jei
gu prisiminsime, kad Pa
baltijo vaizduojamajam me
nui savo laiku didelę įtaką 
darė įvairios formalistinės 
Vakarų mokyklos.

Neapsiriksiu, jeigu pasa
kysiu, kad ši paroda priver
tė mus naujai pažvelgti į 
mūsų profesijos draugų lie
tuvių, latvių ir estų kūry
bą. Žinoma, mes ir anks
čiau žinojome geriausius 
meistrus ir geriausius kū
rinius. Bet juk ir iš dai
liausios, gražiausios, bet at
skirai paimtos pastato de
talės, pavyzdžiui, sunku su
sidaryti pilną įspūdį apie jo 
a r c h i t ektūrinį ansamblį. 
Toks ansamblis, susidedąs 
iš “gerų ir įvairių” daili
ninkų, tapytojų, skulptorių 
ir grafikų — nusipelniusių 
ir jaunų, kurie kiekvienas 
dirba savaip, bet savitar- 
piškai papildo vienas kitą, 
ir yra ši paroda.

Ji pasižymi dar ir tuo, 
kad čia eksponuojami ne 
atskiri daugelio dailininkų 
kūriniai, o parodytas dai
lininko kūrybos kelias. Tai 
įgaliną susipažinti. su, jos 
augimu ir tolesniu vysty
musi.

Su dideliu skoniu ir tak
tu apipavidalinta parodos 
ekspozicija. Kūriniai išdės
tyti taip, kad jie nesilpnina 
bendro įspūdžio, o, atvirkš
čiai,, jį papildo ir praturti
na.

rinta forma atskleidė bū
dingus mūsų gamtos bruo
žus. Spalvinis jo tapybos 
skaidrumas būdingas ne tik 
peizažams, bet ir portreti-

Vienožinskiu, Didžioku, 
Žmuidzinavičium ir kitais 
vyresniosios kartos daili
ninkais, Jonas Šileika ak
tyviai padėjo organizuoti 
Kauno meno mokyklą, suda
riusią mūsų profesionalinės 
dailės vystymosi pagrindus.

J. Šileika baigė Čikagos 
Meno institutą, studijavo 
Miuncheno dailės akademi
joje, bet iš tų mokyklų jis 
neatsinešė mums svetimų 
dailės pradų:, jo paprasta, 
sveika prigimtis padėjo jam 
rasti savyje jėgų realisti
niam kūrybos keliui užtvir
tinti.

J. Šileika buvo nuosaikus 
žmogus gyvenime, ir tas at
sispindėjo jo kūryboje. 
Žvelgiant į jo brandžiausia- 
siame kūrybos laikotarpyje 
tapytus peizažus bei portre
tus, matome nuoširdų, op
timistinį tikrovės perteiki
mą. Ypač tai akivaizdu jo 
peizažuose,, pasižyminčiuose 
nesudėtingais mūsų gamto
vaizdžio motyvais; ,čia dai
lininkas savo skaidria spal-

Kaune mirė dailininkas 
Jonas Šileika

Eidamas 78-tuosius me-,vine gama ir klek apibend- 
tus, Kaune mirė vienas iš 
mūsų senosios kartos tapy
tojų, LTSR liaudies daili
ninkas profesorius Jonas 
Šileika. Jis buvo daugelio _______, ... __ r_____
mūsų mokytoju, suteikusiu niams kūriniams. Atminty- 
savo auklėtiųiam pirmąsias jeje ryškiai iškyla jo tapyti 
žinias apie dailę. Kartu su režisieriaus ir dramaturgo 
Šklėriumi, Zikaru, Kalpoku,1D a u g u v iečio, kompozito

riaus Naujalio portretai. 
Juose nėra ypatingo kompo
zicinio įmantrumo, bet jie 
patraukia nuotaikos gied
rumu ir vaizduojamųjų pui
kia vidine charakteristika.

Kam teko mokytis pas Jo
ną Šileiką piešimo, tas visa
da prisimena vieną būdingą 
jo, kaip pedagogo, dėstymo 
detalę— pamėgimą atkreip
ti dėmesį į žmogaus ausį. J. 
Šileika mėgdavo tvirtinti, 
kad ši žmogaus veido dalis 
yra tiek pat reikšminga, 
kaip ir akys, ir kad ji taip 
pat padeda išreikšti vaiz
duojamojo žmogaus charak
teristiką. Dabar, po dauge
lio metų prisimenant šį mo
kytojo teiginį, tenka pripa
žinti, kad jis buvo teisus. 
Kreipdamas mokinių ypa
tingą dėmesį į detalę, J, Ši
leika tuo pačiu teigė, kad 
portrete paskiras elementas 
reikšmingas meninei visur 
mai, /

Prisimenant Joną Šileiką 
kaip mokytoją Ir dailinin
ką, visada iškyla paprasto,

Užeikime į pirmą, taip 
sakant, ’’skulptūrinę” Lie
tuvos TSR salę. Prieš mus 
dvi skulptūros. N. Petrulis 
pavaizdavo rašytoją P. 
Cvirką. Ši skulptūra kupi
na vidinio žavumo, labai 
plastinė. O šalia H. Jaku- 
bonio “Kolūkio pirminin
kas,” išlietas visiškai ki
taip. Tai stiprus, iš pažiū
ros stačiokiškas žmogus, že
mės šeimininkas ir žinovas, 
vienas iš tų darbo žmonių, 
kurie savo rankomis kuria 
materialines gėrybes.

Dvi realistinės skulptūros, 
dvi idėjos, puikiai įkūnytos 
medžiagoje, du skirtingi 
pagal “meninį regėjimą” 
meistrai, du tarybiniai dai
lininkai.

Reikia pabrėžti, kad pa
roda, bendrai paėmus., — 
geras smūgis tiems buržua
ziniams kritikams, kurie 
tvirtina, kad socialisti
nis realizmas “standarti
zuoja” kūrybinę mintį, ver
čia dailininką 
nuo savos, tik 
gos manieros.

Paimkime,
latvių tapytojus, štai J. 
Viliumainio darbai “Žvejo
ti,” “Audringa diena” ir 
kiti. Jie nepaprastai tapy
biški., juose daug ekspresi
jos, iš tiesų smarkaus 
“Spalvų žydėjimo.” Daili
ninkas sugebėjo pamatyti 
ir, svarbiausia, perteikti 
gyvenimą taip, kad nejučio
mis ilgai užtrunki prie jo 
paveikslų.

O visai kita V. Dušlerio 
maniera rami, santūri. 
Paveiksle “Iš susirinkimo” 
pateikti gilūs kiekvieno 
personažo apibūdinimai.

Arba štai A, Zviedrio pa
veikslas “Darbo didingu
mą^” ^įų^tąst ^prastąs: 
ekskavatorius prie/ pamatų 
duobės. 0 juk sugebėjo’ *gi 
autorius jį išspręsti taip, 
kad pavadinimas “Darbo 
didingumas’’ pilnutinai sa
ve pateisina. Apie tokius 
daiktus mes, dailininkai, sa
kome: “Gerai pamatytas 
gabalas,”

Gerus paveikslus išstatė 
E. Iltneris. Jo drobė “Vy
rai grįžta” skirtas būdin
gai Pabaltijo temai—jūrai, 
žmogaus kovai su stichija. 
Bendrame paveikslo kolori
te, kompoziciniame moterų 
figūrų paskirstyme ant 
kranto jaučiasi nerimastin
gas laukimas. Spalvinga ir 
rūsti jo drobė “Partizanai 
(Kuržemės katile),” kupi
nas šviesos, tartum saulės 
ir jaunystės nušviestas pa
veikslas “Gintaro ieškoto
jai.”

Gausi ir įvairi pagal te- 
tematiką ir atlikimo manie
rą grafika. Norisi pažymė
ti puikius kūrinius, kuriuos 
sukūrė 
(serija 
Estijos 
Lehisas 
sala”),
—labai puiki ir drąsi port
retiste, ir Kuzkovskis (“Ta- 
manės žygis”), lietuviai 
grafikai S. Rozinas (serija 
“Tarybų Lietuvos partiza
nai”), A. Skirutytė ir kiti.

Rašydamas trumpą Tary
bų Pabaltijo dailininkų pa
rodos apžvalgą, aš susidu
riu su dideliais sunkumais. 
Juk jų kūryba mane taip 
pradžiugino, suteikė tokį di
delį estetinį malonumą, o 
aš apie tai pasakiau taip

trumpai, nepaminėjau ir 
dešimtos dalies visų man 
patikusių kūrinių. Tikiu, 
kad kolegos atleis man—juk 
aš apribotas straipsnio rė-' 
mais.

‘ Baigdamas aš noriu iš vi
sos širdies palinkėti Tarybų 
Pabaltijo dailininkams: ei
kite ir toliau, brangūs bi
čiuliai, socialistinio realiz
mo keliu tokiais pat septyn
myliais žingsniais! Ši jūsų 
paroda — tvirtas pamatas 
tolesniems kūrybiniams lai
mėjimams pasiekti.

P. Sokolovas-Skalia, 
RTFSR liaudies dailininkas

atsis akyti 
jam būdin-

pavyzdžiui,

estai A. Keerendas 
linograviūrų apie 

darbo žmones), E.
(serija “Saaremos 

latviai P. Pauliuk

demokratiško, gerbi a n č i o 
kito pažiūras ir kūrybines 
pastangas žmogaus, meni
ninko ir pedagogo paveiks
iąs, Toks jis ir liks mūsų 
atmintyje.

Prof. V. Mackevičius

Piemenėlis
Visi Lietuvos rašytojai, 

aprašydami piemenėlio gy
venimą, piešia jį labai var
gingu, įkyriu, skurdžiu. Jis 
ir šlapias ir išalkęs, basas 
ir vyžotas, užguitas ir visų 
skriaudžiamas, ir daug ki
tų vargų ir nelaimių suver
čiama ant jo mžos galvutės. 
Iš visų rašytojų, pirmą kar
tą gyvenime suradau rašy
toją, dailininką K. Šimonį, 
kuris savo biografiniuose 
bruožuose iš savo piemena
vimo laikų apjuosia pieme
nėlį žavingąja žydinčios ir 
gyvybe alsuojančios gam
tos aplinka, kuri žadina ir 
vilioja gyventi joje, pažinti 
ją ir naudotis jos vaisiais.

Šimnio piemenėlis, gany
damas bandą, bėgiodamas 
pašokomis apie ją, tai dai- 
nuoja-raliuoja, tai pučia sa
vo rankomis pasidarytą 
vamzdelį, tai stebi gyvulių 
poelgius bei palinkimus. Jis 
susikuria ugnelę ir kepa 
bulves. Jo jaunai vaizduotei 
visa gamta tokia graži ir 
žavinga. Jis linksmas ir pilo
nas slėpiningų svajų: apie

že-
jr ka? Slepiasi 

už tolimojo horizonto sienų. 
Va, trumpa ištrauka iš Ši
monio piemenėlio paveiks
lo. “Kai žemė daugiau su
šyla, visur sužaliuoja žolė, 
krūmai, medžiai prasklei
džia pumpurus ir greit su
marguoja gėlės. Pamiškėse, 
palieknėse baltai pražysta 
ievos, šermukšniai, putinai 
ir kiti medeliai. Gamtos 
prabudimas paveikia ir ma
ne, piemenėlį. Paimu vamz
delį, ar ožio ragelį ir pučiu, 
o garsas liejasi ir skrieja 
miškais, pievomis ir lau
kais į didžiąją vaizduotės 
girią, iš kurios išgirsdavau 
kito piemenėlio ragelio aidą 
ir užsisvajojęs nugrimzda- 
vau į gražią pasakų šalį, 
kur tas kitas piemen lis dū- ; 
duodamas gano pagirio klo- 
niose baltas avytes po bal
tus dobilėlius.”

Suprantama, Šimonio pie
menėlis ganė savo tėvų ban
dą. Samdytųjų piemenėlių 
padėtis buvo skirtingesnė.. 
Jie buvo ir basi ir skudu- 
ruoti, nedavalgę ir betei
siai. Šalia ganymo, tankiai 
buvo verčiami dirbti įvai
rius darbelius net ir ne pa
gal savo spėką. Nieks jų 
neužtarė. Nieks jų neguodė.

• Arėjas

KAS GREIČIAU 
MIRŠTA?

Naudojantieji alkoholį 
dažniau miršta nuo užkre
čiamų ligų. Tai patvirtina 
bandymai su triušiais: vie
na jų grupė buvo normaliai 
m a i t i n am a, o kitai su 
maistu kas dieną per ke-/ 
turis mėnesius buvo duo
dama porcija alkoholio.. 
Po to abi grupės triušių bu
vo apkrėstos džiovos baciio* 
mis. Nuo džiovos daugiau 
žuvo alkoholio gavusių triu
šiu.



Zlatkienės prasimanymai
P. Stukas susilaukė pa- kas visiems rodo ir pasako

ja, būk Lietuvoje visi žmo-galbininkės šmeižti Lietu
vos liaudies valdžią ir visus 
žmones, tai Veronikos Zlat
kienės, kuri pereitą vasarą, 
su Trečiąja lietuvių turistų 
grupe lankėsi Lietuvoje.

Ji nieko gero Lietuvoje 
“nematė,” tik žmonių var
gus, bėdas, purvus ir uostė 
smarvę. Kada ji nuvyko pas 
savo seserį, tai nusigando, 
nes rado tą pačią stubą, 
kurią paliko prieš 47 metus, 
skylėtas tvoras, kokias ji 
paliko išvykdama į Ameri
ka.

Tik pagalvokite, “kokie 
blogi tie bolševikai,” nes jie 
nepastatė jos seseriai nei 
naujos stubos, nei tvorų ne
sulopė! Argi tai ne baisu!

Aš klausiu ponios Zlat
kienės: Kodėl tavo seseriai 
naujos stubos nepastatė ir 
tvorų nesulopė Hitlerio gau
jos, kurios per trejus metus 
Lietuvoje viešpatavo? Ko? 
dėl gi tu jų nekaltini?

Pasakyk, kiek gi tau stri
bų pastatė ir Amerikos val
džia? Ar jos žmonės apva
lė tavo stubą, kad nebūtų 
smarvės? Pati tą gerai ži
nai: pati1 dirbai visą savo 
gyvenimą, kad senatvėje 
būtų lengviau gyventi. Te
gul ir tavo sesuo dirba, te
gul mažiau geria, tai galės 
turėti ir naują stubą ir jai 
nereikės niekinti liaudies 
valdžią. Jau seniai žmonės 
sako: “Kas nedirba, mie
las vaike, tam ir duonos 
duot nereikia.”

Zlatkienė parsivežė senų 
namų nuotraukų, kur ma
tosi sugriuvusios ir griū
vančios lūšnos, dengtos 
šiaudų stogais; ji nuotrau-

ČIONAI ir TENAI
RAšo KSAVERA

Pas mus—ne nedarbas, 
o tik pauze...

“Jungtinėse Valstijose 
šiuo laiku nėra nedarbo, o 
tik pauzė, tik fabrikų stab
telėjimas. Jie tik laikinai 
sustojo dirbę...”

Taip sakė prez. Eisen- 
howeris, rinkiminės kampa
nijos metu sakydamas kal
bą.

Mes, kurie dirbame už al
gą, žinome, kad, sulyg sta
tistikomis, spalio mėnesį ša
lyje buvo 4,800,000 bedar
bių, neįskaitant milijonų, 
kurie dirba nepilną laiką. 
Kodėl dabar šis atoslūgis?

Iki šiol per apskutinę de
kadą, nors šlubuodama, mū
sų šalies ekonomija galėjo 
išsilaikyti. Bet JAV kapi
talizmo pozicija pasikeitė. 
Kuomet po karo, JAV pa
dedant Europai ir Azijai, 
ypatingai Japonijai, tų ša
lių ekonomijos atsistatė nuo 
karinio išgriovimo ir dar 
daugiau išsiplėtė, kompeti- 
cija pasaulio rinkoj padidė
jo. Dėlei to Jungtinių Vals
tijų auksas pradėjo iš
plaukti į užsienį. Tas pa
žeidė užsienio pasitikėjimą 
Amerikos doleriu ir jo vertė 
labai puola.

1957-8 metais labiau kaip 
bet kada kapitalistiniame 
pasaulyje pasireiškė kont- 
radikcija. Nupuolė kapita
lo plitimas ir prasidėjo 
dirbtinis kainų kilimas (in
fliacija), kuri galų gale ve
da prie ekonominės krizės. 
Eisenhowerio administraci
jos pozicija buvo: kovoti 
prieš infliaciją kuo tik ga
lima, augštomis palūkano
mis, paskolų apsunkinimu 
ir tt. Dalinai pavyko, bet 
stovėjimas vietoje — stag-

nės tokiose tegyvena.
Kas gi tikės tokiems me- 

1 a m s ? Pereitąją vasarą 
Lietuvoje lankėsi apie 150 
amerikiečių lietuvių turis
tų. Kiekvienas ir kiekviena 
pasišlykštės tokiais melais!

Žinoma, Lietuvoje dar 
yra trūkumų, nes Lietuva 
buvo patekusi į Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų 
ugnį. Ji buvo baisiai su
naikinta. Po karo reikia už
gydyti karo žaizdas, reikia 
atstatyti ir naują pastatyti 
industriją, reikia žmonėms 
drabužių, avalynės, maisto, 
gyvenimo namų. To visko 
negalima padaryti rankos 
pamojimu. O čia vėl naujo 
karo pavojus, vėl yra reika
lingas pasiruošimas apsi
gynimui.

Bet jau labai daug ir di
delių darbų atlikta. Atmin
kite, kad mes, gyvendami 
Amerikoje, nebuvome karo 
liepsnos paliesti, o ir mūsų 
šalyje dar labai daug turi
me lūšnų, kur žmonės gyve
na. Taigi ir pas mus dar 
ne viskas gerai. Reikia bū
ti teisingai ir tą matyti. 
Nereikia tik į kito kiemą 
žiūrėti, pirmiau reikia ir 
savą matyti.

Na, o Zlatkienė nieko ge
ro Lietuvoje nematė, kur 
tik ėjo, tai jai tik vargas, 
žmonių baimė, lūšnos ir 
smarvė. Ji “nematė” to, kad 
Lietuvos liaudis tik per 
16 metų užgydė baisias ka
ro žaizdas, nugalėjo skur
dą ir jau labai daug atsie
kė. Zlatkienė “nematė” nė
Kauno elektrinės, kuri mi-1

nacija—daug kainavo. Dėl 
to pasireiškė ekonominė 
krizė.

Kapitalistinėje sistemoje 
darbininkai labai išnaudo
jami. Iš jų atimama dides
nė dalis to, ką jie pagami
na. Jie pagamina viską, 
bet algomis gauna tik men
ką dalį to, ką padaro. Dar
bininkai, turėdami tik savo 
darbo jėgą, turi dirbti, kad 
pagamintų perviršių, kurį 
pasisavina kapitalistai. Ka
pitalistai, pasilaikydami di
desnę dalį, pasidalina sau.

To pasėka: jei nėra rinkų 
kur parduoti, sulaukiame 
•ekonominės krizės. Kuomet 
krizė dar maža, tai kapita
listai ją vadina nauju žo
džiu “pauza,” arba “atoslū
giu” (recession), o kuomet 
jau tikra krizė — tikruoju 
vardu.

Maža ar didelė krizė, ji 
nuolatos kankina kapitalis
tų sistemą, nes kapitalistai 
negali visada surasti rin
kų, kad parduotų gamybą 
už pelną. Tuomet darbinin
kai atleidžiami iš darbo, 
nors tiems darbininkams 
reikia maisto, drabužių, na
mų, mašinų ir tt. Jie jų 
negali nusipirkti, nes netu
ri iš ko.

Bedarbių yra arti penkių 
milijonų, ir prezidentas Ei- 
senhoweris bando įkalbėti, 
kad tai menkniekis, kad 
fabrikai pasiėmė sau “pau- 
zą.” Vienok agrikultūros 
sekretorius Bensonas sako, 
kad 25 milijonai Jungtinių 
Valstijų žmonių neturi iš 
ko nusipirkti minimum 
reikalaujamo maisto svei
katos palaikymui.

Jei Amerika nenonri tu
rėti kompeticijos ir nori pa
laikyti privačią gamybą,

Ii jonu i žmonių teiks šviesą 
ir jų gamybos įmonėms jė
gą. Ji “nematė” nė Kau
no jūros, kuri yra tokia 
graži, kurią ir aš mačiau, 
virš jos laiveliu plaukiojau. 
Koks tai buvo džiaugsmas, 
kada mes matėme Lietuvo
je naujus didelius namus, 
gražius fabrikus ir dar taip 
didelę jų statybą!

Mes lankėmės į fabrikus, 
į naujus gyvennamius. Vi
sur matėme progresą, nusi- 
prausimo įrengimus, tinka
mas išvietes, elektros šviesą, 
švarą ir žmogui reikalingą 
patogumą. Gi poniai Zlat- 
kienei visur buvo tik “pur
vas” ir “smarvė.” Jai ir 
maudynės neišmazgojo, jai 
ir valgis b u v o negeras, 
jai ir Lietuvos žmonės ne
draugiški. Reikia atminti, 
kad kiti žmonės su tavimi 
bus draugiški, jeigu tu su 
jais būsi draugiška. Reikia 
mažiau “linksmintis,” o 
daugiau protauti ir teisin
gai būti.

Lietuvos vyriausybė, or
ganizacijų atstovai ir žmo
nės, kaip kitus amerikie
čius turistus, taip ir Zlat- 
kienę pasitiko gražiai, su 
gėlių puokštėmis, su drau
giškumu, su meile, kaip lie
tuvę, draugę ir amerikietę 
Ji visur buvo draugiškai ir 
gražiai priimta ir pavaišin
ta, o dabar sugrįžusi į Ame- 

I riką leidosi būti įrankiu tų, 
kurie šmeižia ir niekina 
Lietuvos liaudį ir jos at- 
siekimus. Reikia žinoti, kad 
tam netikės nė vienas pro
taujantis žmogus. Netiki 
tiems melams nė pačios 
Zlatkienės artimieji. Nema
žai jų jau sako: “Kad tai

tai turį išspręsti nedarbą ir 
jo pasėką — šalies krizę.

Tarybų Sąjunga tai jau 
išsprendė. Šalis neturi ne
darbo ir krizės. Todėl Ta
rybų Sąjunga turi daug 
įtekmės pasaulyje, ar kas 
to norime ar nenorime.

Tie, kurie mus bando įti
kinti, kad “nedarbas ir kri
zė yra natūralus ekonomi
nis reiškinys arba ekono
minė būtinybė,” mus labai 
klaidina.
Kapitalistinei ekonomijai 

reikalingas karas
Kapitalistams reikia par

duoti gamybos perviršį, ir 
jie turi vesti tarptautinę 
kompeticiją dėl užsienio 
rinkų. Karas reikalingas 
užgriebimui pasaulio rinkų 
—jis reikalingas kapitaliz
mo gyvybei ir plėtimuisi. 
Visa taip vadinamų “demo
kratinių” šalių ekonomija 
užsukta karo ruošai. Kapi
talistinėse šalyse kiekvie
no darbininko gyvenimas 
priklauso nuo darbdavio ir 
darbo palaikymo. Dabar 
matome milijonus bedarbių, 
nes karo gamyba jau už
pildė sandėlius .

Antrojo pasaulinio karo 
metu nedarbas buvo visiš
kai išnykęs. Iki šiol palai
kymas šaltojo karo su Ta
rybų Sąjunga ir ruošimasis 
naujam karui išsaugojo ka
pitalistinę ekonomiją nuo 
visuotinės krizės. Todėl 
daug kas pasako ir mano, 
kad apsigynimo ruoša—ge
ras dalykas, nes atitolina 
nuo mūs nedarbą.

1958-9 metais, kuomet 
mes teikėme taip vadinamą 
pagablą užsienio šalims, 
keturi penktadaliai, tos pa
galbos ėjo karo ruošai. Rei
kėjo suteikti karinę galimy
bę mūsų NATO šalims. Vi
sa tai ėmė daug darbo ir lė
šų. Nežiūrint to, pradėjo

arielka šneka, o ne Zlatkie
nė.”

Aišku, kad tos jos kal
bos, tie šmeižtai pasieks ir 

j Lietuvos žmones, tuos, ku- 
; rie taip draugiški ir nuo
širdūs link jos buvo, kurie 
stengėsi, kad ji pasilsėtų, 
daugiau Lietuvos miestų ir 
kolūkių pamatytų, geriau ir 
plačiau su Lietuvos atsieki- 
mais ir trūkumais susipa
žintų. Aišku, kaip jie šlykš- 

itesis Zlatkienės išmistais! 
j Nei manęs, nei kitų Lietu
vos žmonės neprašė, kad 
mes perdėtai kalb ė t u m e 
apie naujus atsiekimus. Vi
sur jie buvo atviri ir tokia 
buvo jų vyriausybė. Zlat- 
kienei reikėtų paga 1 v o t i 
apie tai: kokią didelę klai
dą daro, kaip ji prasikals
ta ne vien prieš Lietuvos 
liaudį, bet net ir prieš sa
vo sąžinę.

L. B., Rochester, N. Y.

Žuvis-barometras
Giedrą dieną žuvelė šly- 

žys guli akvariumo dugne 
nejudėdama, primin dama 
zoologijos muziejaus ekspo
natą. Bet štai žuvis ima 
rodyti gyvybės požymius. 
Vingiuodamas visu kūnu, 
šlyžys plauko palei akvariu
mo sienas, ir po kurio laiko 
dangų aptraukia debesys.

O štai šlyžys jau blaškosi 
po akvariumą į viršų ir į 
apačią, į dešinę ir į kairę. 
Atrodo, kad visas tamsių 
kūnų kamuolys užpildė in
dą. Vadinasi, tuoj į langą 
subels lietaus lašai. Tokiu 
gyvu barometru naudojasi 
kai kurių Kinijos rajonų 
valstiečiai. Šlyžio “prana
šavimai” labai tikslūs. Jis 
suklysta tik tris keturis 
kartus iš šimto.

p a s i r ei kšti “nusistovėjL 
mas.” Todėl “ karas būtų 
kapitalistams toji išeitis.

.. Koks karas mums gresia? 
Senovės karai buvo ne to
kie, kokie dabar gali būti. 
Seniau kareiviai kariavo 
prieš kareivius. Antraja
me pasauliniame kare jau 
šalių gyventojai prieš gy
ventojus buvo išstatyti, 
kuomet TNT bombos krito 
ant gyventojų Europoje, o 
vėliau J A V - j ų atominės 
bombos Japonijoje išžudė 
tūkstančius vyrų, moterų, 
vaikų ir senelių. Jie žuvo 
daug baisesne mirčia, negu 
kareiviai praeityje. Dabar 
dar baisesnių ginklų priga
minta, nuo kurių ištisos 
šalys gali žūti. Vienok mo
dernus karas, nežiūrint kaip 
baisus, — gali užnuodyti 
orą, kurį kvėpuojame, — 
žada daug pelno kapitalis
tams, ir jie prie jo ruošiasi.

Kaip nuo to išsisaugoti? 
Galingu balsu reikalauti, 
kad būsianti administraci
ja (po šių rinkimų) tuojau 
atšauktų visas karines jė
gas iš užsienio bazių ir že
mių; kad būtų sunaikintos 
atominės ir vandenilinės 
bombos ir kiti tokie pada
rai ; kad būtų atšaukta vers
tina karinė tarnyba. Mes 
turime taikoje sugyventi su 
kita dalimi pasidalinusio 
pasaulio, tai yra, su Tary
bų Sąjunga. Tarybų Sąjun
ga patiekė planą nusigink
lavimui ir taikiam sugyve
nimui. Tas planas turi bū
ti užgirtas, nes tai vienin
telis kelias tuojautinio ka
ro grėsmės panaikiniumi.

Kur nėra nedarbo
Socialistinėj santvarkoj— 

visoj Tarybų Sąjungoj, 
dirbtuvės, kasyklos ir visos 
darbo įmonės—visų savas
tis. Tokioj santvarkoj karo 
grėsmės nebus, nes karas

Del rašymo įspūdžių 
iš Lietuvos

Praeitais ir šiais metais 
daugelis Amerikos lietuvių 
aplankė savo gimtinę, Lie
tuvą, ir aprašo savo ten 
įgytus patyrimus ir įspū
džius.

Tie rašytojai atlieka la
bai naudingą darbą, apra
šydami, ką jie matė Lietu
voje. Bet randasi tokių, 
kurie mano, kad per daug 
rašoma tų įspūdžių ir tie 
raštai esą “per ilgi ir mo
notoniški.”

Man ir kitiems skaityto
jams atrodo, kad tie raši
niai nėra nei ilgi, nei mo
notoniški. Reikia žinoti, 
kad Tarybinėje Lietuvoje 
žmonių gyvenimas, kultūra, 
industrija ir visas gyveni
mo vaizdas keičiasi labai 
sparčiais tempais. Kas per
nai buvo, tai šiemet jau 
daug kitaip, ir kitais metais 
dar bus kitaip; tai negali 
būti jokio monotoniškumo. 
O antra, Amerikos lietu
viams, ypatingai darbinin
kams, labai naudinga ži
noti, kaip ten žmonės gy
vena ir kuriasi socialistinė
je santvarkoje. O dažnas 
rašymas, skirtingų asmenų, 
tą kūrybinį vaizdą plačiau 
išaiškina ir vis pagilina 
skaitytojo žinojimą.

Taigi draugai neturi pa
neigti įspūdžių rašytojų 
darbo, bet turi dar paska
tinti juos, kad išsamiau ra
šytų savo patyrimus.

Tais jų patyrimais nau
dojamės ne tik mes, JV 
lietuviai, bet ir Lietuvos 
žmonės. Jie klausia laiš
kais, ’ ką Amerikos turistai 
sako apie Lietuvą. Na, ir 

niekam neduos pelno. Ten 
užtikrinta apsauga nuo ne
darbo, nes visi darbo įran
kiai ir darbo pagerinimas 
(automacija) naud o j a m a 
tam., kad suteiktų daugiau 
darbininkams laisvalaikio. 
Ten išnaudojami ne darbi
ninkai, bet mašinos ir darbo 
įrankiai visų naudai. Šiais 
metais jau įvedama 7 va
landų darbo diena, ir fabri
kai ir kitos įmonės ten dir
ba pilnu garu.

Bile kritiškas tėmytojas, 
kuris buvo nuvykęs į Tary
bų Sąjungą, ir tie, kurie 
šiais metais lankėme Lietu
vos fabrikus, galėjome patė- 
myti, koks skirtingas nusi
statymas link darbo pas ta
rybinį darbininką nuo mū
sų — Jungtinių Valstijų 
darbininkų. Nors mes skai
tom ir, rodos, žinojom, kad 
ten kitoks atsinešimas link 
darbo, ir žinojom, kaip ten 
dalykai vedami, bet kol as
meniškai nesuėjom ir nepa- 
sikalbėjom su įvairių šakų 
darbininkais, tikrai neturė
jom gero supratimo apie jų 
pažiūrą link savo darbo.

Kur tik pasisukom, ma
tėm skirtumą tarp jų siste
mos ir tos, prie kurios mes 
“pripratę” Jungtinėse Vals
tijose.

Spauda, jų sieniniai laik
raštukai fabrikuose, kores
pondentai — fabrikuose ir 
kolūkiuose, pamokos ir. sa- 
vikritikos tikrai mums, ka
pitalistinių šalių darbinin
kams,'buvo naujenybė. Mes 
tėmijom, kad TSRS darbi
ninkai jaučia save esant or
ganine dalimi ir kolekty
viu valdytoju visų įmonių. 
Trumpai sakant: kolektyviu 
viso šalies turto valdytoju.

Kaip gaila, kad dar yra 
tokių, kurie, nieko nepaty
rę ir prisiklausę kapitalistų 
šmeižtų, bando tą viską pa
neigti ir kalbėti, kad tie 

kuomet “Laisvė” ir “Vil
nis” pasiekia Lietuvą, tai 
tie mūsų giminaičiai go
džiai skaito ir duoda ki
tiems paskaityti, kas yra 
apie juos parašyta.

Žinoma, tuos rašinius ga
lima pagerinti, ir, kaip ma
tome, jie yra gerinami. Pa
vyzdžiui, vietoj kad kiekvie
nas rašytų protokoliškai, 
jie pasiskirsto formą ir te
mas sulyg savo sugabumu 
ir profesija. įštai, R. Miza- 
ra aprašė savo patyrimus 
klausimų ir atsakymų for
moje, kuo labai efektin
gai išaiškino kiekvieną da
lykėlį. Jonikas irgi skir
tingais ruožais dėsto p e r 
“Vilnį” — “Skersai ir iš
ilgai Lietuvą.”

O Marytė Baltulionytė iš 
San Francisco, būdama gro
žio srityje darbuotoja - spe
cialistė, rašė savo įspū
džiuose per penkis “Lais
vės” numerius “Iš kelionės 
po mieląją Lietuvą,” kaip 
ten žmonės, daugiausia mo
terys, rėdosi ir dabinasi.

Ten jos taip pat turi gro
žio salonus, kaip ir Ameri
koje, ir gražiai rėdosi. 
Draugei M. Baltuliony- 
tei reikia atiduoti kredi
tą, kad ji, nebūdama rašy
toja ir užiipta savo darbais, 
taip gerai parašė savo pa
tyrimus toje srityje- “Lais
vę” su jos raštais gaudė ir 
ne “Laisvės” prenumerato
riai. Vieversėlis

Londonas. — Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės pilnai susitarė atomi
nių ginklų bazių reikale..

žmonės “pąyergti.” Jie ne
supranta,'kad’ne' tik galiii- 
gos mašinos, milžiniškos 
užtvankos, kaip Kaune ant 
Nemuno, ir kitokie pastatai, 
ten statomi su noru ir ryž
tu.

Bet, mano nuomone, aukš
čiausias ir puikiausias iš 
visų pasiekimas—tai tūks
tančių (p-er visą Tarybų Są
jungą — milijonų) naujų 
žmonių auklėjimas.

Visa gentkartė auklėja
ma drąsiais, tvirtais, svei
kais žmonėmis. Jaunimas 
kupinas pasitikėjimo savo 
galia ir galia naujo, socia
listinio pasaulio, kurį jis 
kuria. Tie jauni ’žmonės— 
mūsų viltis, kad pasauly 
bus taika! Jei ten dar yra 
trūkumų, tai jie tik greito 
augimo skausmai. Kiekvie
no darbininko šeima ten 
žino, iš kur paims kąsnį 
duonos, ir ji užtikrinta, kad 
niekas neišmes jos iš buto, 
jei ir neturėtų iš ko užsi
mokėti nuomos.

Kiek patyriau, socializ
mas ir socialistinis sam
protavimas ten kuriasi la
bai sparčiai. Tai šalis, kur 
nėra nedarbo, nei jo pavo
jaus.

Tai šalis, kuri turi viltį 
dideliam išlavinimui savo 
žmonių ateičiai.

Tai šalis darbininkų — 
darbininkų, kurie labai su
sidomėję menu, teatru, 
sportu, sveikatos stoviu, iš
radimais — viskuo, kas rei
kalinga geresniam gyveni
mui.

Jie įžengė į socializmą, 
kuris suteikia4 pagrindą to
lesniam žengimui į komu
nistinę visuomenę. Jie nie
kuomet. negrįš atgal ir nie
kuomet nepaleis iš savo ran
kų nei savo žemės, nei savo 
siekimų! j
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Kaip įvairūs augalai 
pasirengia žiemai

Ne tiktai žmonės ir gy
vuliai, bet ir augalai sten
giasi apsisaugoti savo gy
vybę nuo piktų žiemos šal
čių. Pavyzdžiui, viename
čiai augalai nors ir žūsta 
rudenį, bet jie palieka sėk
las, kurios nebijo jokių 
šalčių ir lengvai gali pa
kelti didžiausius speigus/

Dvimečiai augalai, norė
dami išsisaugoti savo gyvy
bę kitiems metams, susi
krauna maistingąsias me
džiagas į šaknis (šaknia
vaisius). Šakniav a i s i a i, 
būdami apkloti sniego, 
lengvai iškenčia šalčius; ki
tą vasarą iš jų išauga stie
bai, jų vaisiuose susiverčia 
sėklos, ir tuo būdu jie per
duoda gyvybę savo palikuo
nims.

Panai a i rūpinasi savo pa
likuonimis ir tie augalai, 
kurių požemines dalis pa
vadinome šakniaropėmis ir 
svogūnėliais. Taip vaisosi 
beveik visos mūsų daugia
metės žolės. Jos visos turi 
žemėje požeminį stiebą, ar
ba šakniastiebį, ir pasisle
pia iame savo gyvybę, kad 
išgelbėtų ją nuo žiemos šal
čių.

Tiktai medžiai ir krūmai 
kiek kitaip kovoja dėl savo 
gyvybės. Jie ne tiktai atsi
palaiduoja rudenį nuo lapų, 
kurie galėtų pražudyti juos, 
žiemai atėjus, bet ir rūpi-/ 
naši tuo, kad pavasarį gajė- 
tų išsiskleisti nauji lapąi ir 
kad tiems naujiems lapams 
turėtų maistinės < me
džiagos atsargą. Dar va
saros gale jų lapų pažastė- 
1 ė s e atsiranda pumpurų, 
kurie pavasarį sprogsta ir 
skleidžia lapus. Tiems la
pams medžiai visą vasarą 
ir rudenį krauna maistą į 
stiebą ir šakas. Dėl to pa
vasarį jie taip veikiai išsi
skleidžia.

“Gyvoji žole” - jūry 
dugno unguriai ■.

Žinomo australų jūrų ty
rinėtojo Hanso Haso ekspe
dicija tyrinėjo Indijos van
denyno dugną prie Malėdi- 
veno salų. Netikėtai tyri
nėtojai pamatė povandeni
nę pievą — žolė joje siūbavo 
lyg javai vėjyje. Žmonės 
priėjo arčiau—bet kas tai? 
— žolė pradingo, o smėlio 
dugnas ištisai pasid engė 
angomis-urveliais su tvirtai 
sucementuotais kraštais.

Vandenyno dugne nusta
tęs telekamerą, Hansas Ka
sas galėjo daryti nuotrau
kas negąsdindamas bailių 
jūros gyvntojų. Taip buvo 
nufotografuota “gyvoji žo
lė.” Tačiau mįslei išspręsti 
reikėjo bent vieno keistojo 
augalo - gyvūno egzemplio
riaus.. Tai pavyko padaryti 
panaudojus narkotikus. Ke
li narkotinės medžiagos. Ja
šai, įlašinti į angą, pavei
kė “gyvąją žolę,” ir ji išlin
do iš urvelio.

Tyrinėtojai galėjo atidžiai 
apžiūrėti piršto storumo ir 
apie pėdos ilgumo kirmė
lišką gyvūną. Žuvis! Iki 
šiol nežinota ungurio at
maina... i. ,.

Tačiau unguriai kėliau- 
ja jūromis, kodėl gi šie 
giminaičiai sėslūs? Kokią 
medžiagą išskiria “gyvoji 
žolė,” kad sucementuotų sa
vo būstus? Į šiuos klausi
mus Hansas Kasas ir jo 
daugai dabar ir ieško atsa
kymo.

Daugiau Įvairių parengi- 
mų Laisvės naudai



KOVA UŽ TAIKA--KOVA 
UŽ GYVENIMĄ

APIE SUEZO KANALA 
SENOVĖJE IR DABAR

nais? Ar dar mažai prisi
gėrė našlaičių ašarų karo 
krankliai, kurie vėl nori su
kurstyti dar negirdėto bai
sumo karą? Seniai į šiuos 
ir visą eilę kitų klausimų 
žmonės ieško atsakymo.

Laukė atsakymo į šiuos 
klausimus ir iš XV-os.ios 
Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos s-esijos. Su 
didele viltimi visi laukė šios 
sesijos, kurios pagrindiniu 
klausimu turėjo būti —• gy
venimas be ginklų ir be ka
rų. Ar buvo pateisinti šie 
darbo žmonių lūkesčiai?v

gosios jėgos, paleidusios į 
darba balsavimo mašina, 
sužlugdė šio klausimo tei
singą išsprendimą, tačiau 
ši sesija aiškiai parodė žmo
nijai, kur teisybė ir kur 
melas, kas nori taikos ir 
kas už karą. Milijonai

gyvenimas. 
gerą pusę, 
nauji miestai 
rikai, gerėja gyvenimo są
lygos. Atrodo daugiau nėra klų gamyba, 
ko ir norėti.

Tačiau yra ir kitų jėgų 
kurioms 
gyvenimas- Tai karo jėgos

Koks platus ir gražus pa
saulis! Koks jis margas sa
vo kalnais ir upėmis, miš
kais ir ežerais! Tačiau dar 
margesnė pasaulio valdovų- 
žmonių sudėtis. Nesvarbu 
kokios jie bebūtų spalvos, 
kokiomis kalbomis jie be
kalbėtu, kokius drabužius 
benešiotų, bot noras gyven
ti, dirbti, kurti visų vieno
das.

Žmogus lygi n a m a s su 
darbščia bite. šis lygini
mas labai teisingas. Visą 
savo neramią jaunystę, vi
są savo gyvenimą žmogus 
skiria tam, kad padarytų 
ką nors naudingo ne tiek 
sau, kiek savo vaikams, at
einančioms kartoms. Didie
ji pasaulinio garso moksli
ninkai visas savo jėgas ir 
žinias panaudojo tam, kad 
ateityje žmonės lengviau, 
geriau ur turtingiau gyven
tų. Metai iš metų keičiasi d a r b o žmonių Amerikos, 

Jis keičiasi r Afrikos, Azijos ir kituose 
Kasmet auga žemynuose pamatė ir su- 

, kaimai, fab- ’ prato, prie ko veda nepaža
botas ginklavimasis ir gin- 

Taikos gynė
jų jėgos ir gretos auga ne 

, metais, o dienomis, ir mes 
nepatinka ramus pilnai tikime, kad jei ne

— ■ ■ •- L šiandien, tai rytoj,, už mė-
Jos nerimsta ir visą laiką I nėšio ar metų karo jėgos 
bruzda. Juk karas jiems tai | bus pažabotos ir pasaulyje 
pelnas, žmonių ašaros ir įsiviešpataus taika, 
kraujas — tai nauji maišai 
aukso.

Koks baisus vien žodis ųes 
KARAS. ”1:- 
žino daug karų, kurie žmo- Jtum’darto" ir'Vluonos,' kad 
nijai nieko gero neatnešė.. j-avo mįe£yas visad būtu ra- 
Karų metu sugriaunama ir mus? 
sunaikinama tai, kas buvo! i a i „ • ,, . .. , ’ , i Motin! Ar tu nori, kadkuriama Šimtus metu; žus-L . .v . v. (tavo vaikutis augtu sveikasta milijonai žmonių pačia-1. , , ! .v iz • i !n> sotus, kadme žydėjime. Kaip sunku 
išauginti žmogų ir kaip ne-; 
paprastai lengva jį sunai-1 
kinti.

Ar taip jau daug yra 
žmonių, kad juos laikas 
laiko reikia naikinti? 
Žmonių niekad nebuvo per
daug. Visi nori gyventi, 
dirbti, mylėti ir visiems už
tenka vietos. Tai kam ta
da liejamas nekaltas vyrų, 
moterų, vaiku ir seneliu G 7 v v
kraujas, kam miestai ir 
kaimai, mokslo ir kultūros 
paminklai paverčiami pelc-

Darbininke! Inteligente! 
tu nori, kad tavo ša- 

. .. padangė visad būtų
Pasaulio istorija.g-jecjra, kad visuomet turė-

1859—1869 m. Suezo su
kūrimo istoriją dabai' daug 
kas žino. Tačiau mažai kas 
žino, kad gana ilga Suezo 
kanalo “proistorija” ir kad 
pirmą kartą Viduržemio ir 
Raudonoji jūros buvo su
jungtos II tūkstantmečio 
prieš mūsų erą pradžioje 
senovės Egipte.Apie tai mi
ni senovės graikų geogra
fas Strabonas.

Techniškai sis senovinis 
kanalas, atrodo, nebuvo la
bai tobulas. Jį gana greit 
užnešė smėlis, ir jį teko 
rausti iš naujo. II tūkstant
metyje veikęs kanalas savo 
egzistenciją baigė Remesi- 
dų metu (I tūkstantmečio 
pradžioje). Faraonui Neho 
(610—595 m. pr. m. e.), ku
rio valdymo metu Egiptas 
vėl susidomėjo prekyba su 
Azija, teko darbus pradėti 
iš naujo. Apie šį paskutinį 
ir nepabaigtą Egipto farao
nų bandymą pastatyti Sue
zo kanalą težinoma iš 5-jo 
amžiaus pirm mūsų eros 
graikų istoriko Herodoto. 
Herodotas mini nepavykusį 
faraono Neho bandymą ry
šium su tuo, kad senovės 
Persų karalius Darijus apie 
520 m. vis dėlto įgyvendino 
sį sumanymą.

Darijaus valdymo metu 
įrengtas kanalas atsišako
jo nuo Nilo upės ties dabar
tiniu Zakariku (senovės 
Bubastisu) ir ėjo Vadi Tu- 
milato žemuma, pusdyku- 
minėmis Pitomo ir Sukoto 
vietovėmis į Sūrųjį ežerą 
Suezo sąsmaukoje, o nuo 
ten į šiaurinį Suezo įlankos 
galą. Štai ką apie šį kanalą 
rašė Herodotas: “Jo ilgis

yra akmenų laužyklos. Šio 
kalno papėdėje kanalas ei
na iš vakarų į rytus, paskui 
pasuka į pietus ir, praėjęs 
tarpeklį, įsilieja į Arabų 
įlanką. Trumpiausiu keliu 
iš Šiaurės (Viduržemio) 
jūros iki Pietų ir Eritrėjos 
(Raudonosios) laikomas 
tas, kuris eina nuo Kasi j o 
kalnų, skiriančių Egiptą 
nuo Sirijos, ir sudaro iki 
Arabų įlankos lygiai tūks
tantį stadijų (apie 150 kilo
metrų). Tai trumpiausias 
kelias. O kanalas žymiai il
gesnis, todėl, kad jis nepa
lyginamai vingiuotes n i s. 
Statant ši kanala žuvo 
šimtas dvidešimt tūkstan
čių egiptiečių”.

Dešiniame kanalo krante 
kilo keturios didelės akme
ninės stelos su dantiraščio 
ir hieroglifų užrašais. 60-ai- 
siais XIX amž. metais rau
siant dabartinį Suezo kana
lą, buvo rasta šių stelų nuo
laužų. Vienoje jų išlikęs 
Darijaus įsakymu iškalto 
užrašo fragmentas: “Aš 
įsakiau, — kalba jame ka
ralius Darijus, — išrausti 
šį kanalą nuo Piravos (Ni
le) upės, tekančios Egipte, 
į jūrą, atitekančią iš Persi
jos. šis kanalas buvo iškas
tas. Dar aš 
šiuo kanalu 
į Persiją”.

Darijaus 
patobulintas
mėjų — Aleksandro Make
doniečio įpėdinių — valdy
mo metu. Jie prie jo išėji
mo į Raudonąją jūrą 
statė uostą Aršino ją. 
mažu išdžiūstant Nilo 
tos Peluzijaus atšakai, 
j ančiai kanalą su Nilu,
nalas tapo neląivuo jamas 
jau valdant žymiajai kara
lienei Kleopatrai (I a. pr. 
m. e.). Tačiau jis buvo at
remontuotas Romos impe
ratoriaus Trajano (antra
me amžiuje mūsų eros) ir 
vakarinė jo dališ buvo pra
dėta vadinti “Trajano ke
liu”.

Galutinai kanalas buvo 
sunaikintas 770 m. valdant 
Bagdado kalifui Mansuriui. 
Užpildamas kanalą, Mansu- 
ns galvojo apsunkinti bet

įsakiau, kad 
plauktų laivai

kanalas buvo
Egipto Ptole-

nuo 
Ne.

jis užaugtų — Keturios plaukimo die- 
(darbščiu Tėvynės piliečiu, nos> 0 platus jis tiek> kad 

juo gali irtis dvi triremos 
(irkluojami laivai) greta. 

, iš Nilo.
Kanalas prasideda šiek tiek 
aukščiau Bubastiso, praei-

kad jis neliktų našlaičiu, 
i kad virš jo gražios lovytės 
niekad nekristų mirtį ne- Vanduo į jį teka
šančios bombos?

Jei taip, tai suvienykime
savo jėgas, paduoki m e na netoli arabų miesto Pa-
draugiškai vieni kitiems 
rankas ir galingu balsu 
stokime prieš karą. Darbu 
ir žodžiu kovokime už tai
ką, už taikų visų pasaulio 
tautų sugyvenimą.

A. Brilingas 
I960 m. spalio men. 21 d.

tumo (Pitomo) ir eina į 
Eritrėjos (Raudonąją) jū
rą. Pirmiausia jis eina ta 
Egipto lygumos dalimi, ku
ri ribojasi su Arabija, ties 
papėde tų kalnų, kurie drie
kiasi aukščiau lygumos iki 
Memlio miesto ir kuriame

pa- 
Pa- 
del- 
sie- 
ka-

PRISIMINUS
Apie J. Bulauką

Spalio 1 dieną, Philadel- 
phijos mieste, mirė Jeroni
mas Bulauka. Tą sužinojau 
nuo jo brolio Daminiko. Je
ronimas seniau per daug 
metų buvo Lawrence mies
to gyventojas ir čionai la
bai daug veikė progresyvių 
lietuvių eilėse.

Gimęs Lietuvoje, Naravų 
kaime, Žaslių parapipoje, 
Dzūkijoje; neturtingo ūki
ninko sūnus. Sulaukęs 18 
metų amžiaus jis išvyko į 
St. Petersburgą, dabartinį 
Leningradą, kur gyveno 
per dvejus metus. Ten bu
vo gavęs darbą didžiuliame 
Putilovo fabrike.

Fabriko darbininkai pa
skelbė streiką, reikalauda
mi geresnių sąlygų ir dides
nių algų. Jeronimas akty
viai streike dalyvavo, eida
vo į pikietus ir kitus drąsi
no kovoti.

Karas su Japonija
Po streiko jam neilgai te

ko fabrike dirbti, nes 1904 
metais buvo paimtas į Ru
sijos kariuomenę. Kaip ži
nia, tų nietų pabaigoje pra
sidėjo Rusijos su Japonija

J. BULAUKA
karas. J. Bulauka buvo nu
vežtas į Tolimuosius Ry- 
tus-Mandžiūriją. Bet fron
te jam neteko būti, nes mo
kėjo gerai rusų kalbą, tai 
vienas kapitonas pasirinko 
jį sau už tarną.

Būdamas kapitono tarnu, 
už jam, kitiems karinin
kams ir ponioms paslaugas, 
gaudavo piniginių dovanų. 
1906 metais baigėsi jo tar
nyba ir jis, vykdamas į Lie
tuvą, parsivežė 300 rublių. 
Tatai jam užtikrino kelionę 
į Ameriką, į kurią vyko, 
kaip ir kiti lietuviai, lai
mės ieškodamas.

Amerikoje
W07 metais Jeronimas 

atvyko į Brooklyną, N. Y., 
kur išgyveno vienerius me
tus. Iš Brooklyno atvyko į 
Lawrence. Čionai susipaži
no su Maryte Čiuladaite ir 
suėjo į šeimynišką gyveni
mą. Jie susilaukė dukros 
Annės ir sūnaus Jono. Vai
kus augino laisvai, mokė 
lietuvių kalbos, muzikos ir 
vedė progreso keliu. Vėliau, 
kada jau Bulaukai gyveno 
Philadelphijoje, tai abu jų 
vaikai daug veikė meno sri
tyje. Duktė ne tik dainavo 
Lyros chore, bet dainuoda

vo ir solo. Sūnus per tūlą 
laiką Lyros chorą mokė ir 
jo veiklai vadovavo.

1913 metais Jeronimas 
įstojo į vietos LSS 64 kuo
pą, kuri tais laikais buvo 
skaitlinga ir veikli. Jis joje 
daug dirbo. Vėliau Jeroni
mas buvo energingas “Lais
vės” ir knygų platintojas.
Jo veikla ir Maple Parkas

Ir dabar Lawrence ir 
apylinkės lietuviai dar turi 
gražų Maple parką. Prie jo 
įsteigimo labai daug dirbo 
Jeronimas Bulauka. Kada 
pažangiečiai susiorganiza
vo Maple Parko bendrovę, 
nupirko žemės plotą, tai bu
vo daug darbo. Bendrovė iš
rinko Jeronimą gaspadoriu- 
mi. Jam veikiant buvo iš
valyti nereikalingi medžiai, 
pastatyta svetainė, kuri ir 
dabar yra, ir atlikta daug 
kitų ir sunkių darbų. Law
rence progresyviai lietuviai 
turėjo daug darbo, ir visa
da su jais energingai dirbo 
Jeronimas.

1918 m. progresyviai įsi
gijo kooperatyvę krautuvę. 
Jeronimą išrinko jos gas- 
padariumi. Laikai buvo 
sunkūs. Tarp katalikų ir 
laisvų žmonių 'ėjo aštri ko
va. Kaip krautuvė, taip ir 
parkas buvo boikotuojami.

Audėjų streikas.
Tais laikais Lawrence bu

vo tekstiliečių centras, kur 
radosi daug ir didelių au
dyklų, verpyklų ir kitokių 
dirbtuvių, čionai kelis kar
tus darbininkai streikavo. 
Vienas streikas buvo labai 
sunkus ir jis pagarsėjo vi
soje šalyje. Jeronimas tuo 
laiku nedirbo tekstilėje, bet 
jis kovojo kartu su visais 
kitais.

Į Phii'adelphiją
Po streiko nemažai ko

vingų darbininkų negavo 
darbo, jie vyko į kitus 
miestus.. 1926 metais ir J. 
Bulauka su savo šeima iš
vyko į Philadelphiją. Nuo 
to laiko jis ten gyveno ir 
mirė. Kiek žinau, jis ten il
gai dirbo audyklose.

Neilgai jo draugė džiau
gėsi paaugusiais sūnumi ir 
dukra. 1941 metais Marytė 
Bulaukienė (čiulad aite) 
mirė. Jeronimas veikė su 
progresyviais, kiek tik jam 
jėgos leido, o jų sūnus ir 
dukra dalyvavo Lyros cho
re. Dabar abu vaikai vedę 
ir turi savąsias šeimas.

1950 m. Jeronimas pasi
juto blogai. Daktaras sura
do,kad jis turi dusulį ir šir
dies ligą. Iš tos' priežasties

kokią pagalbą arabams, su 
kuriais jis buvo priešiš
kuose santykiuose.

Per dešimt metų, tarp 
1859 - 1869, francūzų in
žinieriams vadovaujant, bu
vo vėl iškastas Suezo kana
las. Prie jo iškasimo žuvo 
40,000 egiptiečių ir pinigiš- 
kai jis atsiėjo $148,500,000. 
Kanalą valdė anglai ir 
francūzai ir iš jo darėsi 
pelnus, o Egiptui tik primo
kėdavo “nuomą”, nes per jo 
žemę kanalas iškastas. Sue
zo kanalas yra virš 100 my
lių ilgio ir tinkamas plauk
ti ir didžiausiems laivams.

1956 metais Egiptas per
ėmė kanalą į savo rankas. 
Tada Egiptą užpuolė Angli
ja, Francūzija ir Izraelis. 
Bet už Egiptą užsistojo Ta
rybų Sąjunga ir kitos ša
lys. Užpuolikai turėjo pasi
traukti.

Puldami jie sakė, kad 
Egiptas “nemokės kanalo 
operuoti ir pasaulis neteks 
svarbaus vandens kelio”.

Jie baisiai apsiriko. Egip
tiečiai puikiai kanalą ope
ruoja ir daugiau laivų pra
leidžia, negu pirmiau pra
leisdavo anglų - francūzų 
kontrolėje.

Pereitaise metais Suezo 
kanalas Jungtnei Arabų 
Respublikai davė $47,355,- 
000 pelno, tai yra, šešioli
ka ir pusę kartų tiek, kiek 
1955 metais anglo - francū
zai Egiptui sumokėjo rau
dos.

ATATURKAS
Jis buvo naujosios Turki

jos vadas. Gimęs 1882 ir 
miręs 1938 metais. Turki
jai pralaimėjus Pirmame 
pasauliniame kare kilo re
voliucija. Sultonas buvo nu
verstas, paskelbta Turkijos 
respublika.

Bet Vakarų valstybės už
puolė Turkiją pasidalinti. 
Tik Ataturkui gavus iš Ta
rybų Sąjungos pagalbos, 
turkai 1921-1922 metais su
mušė Graikijos armiją, ku
rios užnugaryje stovėjo Va
karų valstybės.

Washingtonas. — Agri
kultūros departamentas su
tiko, kad sekamais metais 
būtų daugiau sodinama 
cukrinių runkelių. Šiemet 
jais buvo apsodinta 985,000 
akrų plotas.

jau negalėjo veikti darbi
ninkų judėjime. Kada jo 
brolis Daminikas apsilan
kydavo pas Jeronimą, tai 
pastarasis nuolatos skundė
si, kad jam nesmagu, nee 
negali dalyvauti parengi
muose, sueit draugus ir 
drauges, pasikalbėti, prie 
ko jis buvo per daugelį me
tų pripratęs.

Spalio 1 d. Jeronimas ap-. 
siskuto, nusprausė, apsiren
gt ir ėjo pasiklausyti, pa
žiūrėti televizijos, bet eida
mas koridoriumi suklupo ir 
amžinai užmigo. Taip baigė 
savo ilgą darbų, veiklos ir 
vargų kelionę.

Jis paliko nuliūdime bro
lį Daminiką, kuris Lawren
ce apylinkėje gyvena, sūnų 
Joną, dukrą Annę, daug 
draugų ir draugių. Reiškiu 
jo giminėms ir artimiems 
užuojautą! Ilsėkis, Jeroni
mai, amžinai! Tu savo ke
lią baigei, o mes tęsime pro
greso darbus.

S* Penkauskas,
Lawrence, Mass.

Berlynas. — Rytų Vokįe- 
tijos vyriausybė sako, kad 
ji blokaduos Vakarinį Ber
lyną, jeigu Vakarai ir to
liau laužys sutartį.

4 p.- Laisvė (Liberty)— Antr., lapkričio (Nov.) 8, 1960

San Francisco, Cal.
JACK LONDONO 

ATMINČIAI
Apie 40 mylių į šiaurę 

randasi nedidelis miestelis 
SONOMO. Šioje apylinkė
je Jack London buvo įsikū
ręs savo gyvenimo vietą, ir 
kada jis mirė 1916 m. lap
kričio 22 d., paliko visą sa
vastį savo brolio sūnui Ar- 
ving Shepard.

Kiek mums yra žinoma, 
Jack London savo jaunys
tėje buvo kaip “valkata.” 
Dirbdavo tokį darbą, kokį 
gaudavo, daugiausia mėg
davo dirbti ant laivų, o sa
vo laisvalaikį praleisdavo 
smuklėj. Kurį laiką buvo 
pradėjęs progresuoti, ir li
ko socialistu, buvo gerų 
minčių žmogus, tad buvo 
geras agitatorius už socia
listų idealą. Po kiek laiko 
jam ir tas pabodo, ir nu
stojo būti socialistu. Taip 
sakant, buvo nepastovus sa
vo protavime. Pagaliau jam 
atėjo gera mintis rašyti 
apysakaites, ir jo raštai la
bai plačiai pasiekė visuo
menę, ir jis prie rašymo 
darbo pasiliko iki gyvenimo 
užbaigos-

Kadangi Jack Londono 
gimtoji vieta buvo San 
Francisco, tai jis daugiau
sia ir apsistodavo kur nors 
Oaklande ar San Francisco 
mieste gyventi. Vėliau, ka
da jau įsigijo turto, jis pa
milo SONOMO miestelio 
apylinkę ir įsisteigė namus, 
pavadintus keistais vardais 
—“Wolf House,” “Happy 
Wall.” Jis ten turėjo savo 
rašomąją mašinėlę, diktafo- 
ną ir kitus reikalingus raš
tinės dalykus. Bet iŠ lau
ko tie nameliai buvo labai 
prastos išžiūros, su medi
niais šaligatviais ir tikrai 
atrodė kaip “vilkinyčia.” 
Ta jo buveinė randasi viena 
mylia į šiaurę nuo Glen El
len miestelio. Vėlesniais 
laikais buvo pasirinkęs ki
tą vietą gražioj tarpkalnėj, 
pasistatė gražius namus ir 
puikiai išdabino visą apy
linkę. Ta vieta buvo pa- 
evadinta “Valley of the 
Moon.” Po kelių metų 
(1913 m. rugpiūčio 22 d.) 
tas jo “dovaras” (kai kurie 
jį taip vadino) užsidegė ir 
viską su žeme sulygino. 
Tad Jack London nesisten
gė atstatyti tą savo dvarą 
ir gyveno tam vilkiškame 
namelyje iki mirties. Jis 
mirė 1916 m. lapkričio 22 
d-, dar jaunas būdamas, tik 
40 metų.

Dabar tas jo brolio vai
kas, matyt, nepaiso tos sa
vasties, tai atidavė Sonomo 
apskrities žmonėms naudoti 
kaip parką, šiemet Sonomo 
apskrities valdininkai tą jo 
vietą padarė vieša vieta 
Jack Londono atminimui.

Kadangi Jack Londono 
gimtoji vieta yra San 
Francisco mieste, tai vė
liau, kai jis pagarsėjo savo 
raštais, jo vardu tapo pa
vadinta keletas vietų. Oak
lande yra apie vieno hek
taro dydžio aikštė, pavadin
ta Jack London Square. 
Šalia tos aikštės prieina 
upelis, to upelio pakrantėj 
pririštas didokas laivas, 
kuriame rašyto j as Jack 
London dirbo ir važinėjo 
ant vandenų. Kadangi Jack 
London buvo atsitarnavęs 
jūreivis, tai mėgdavo plau
kyti laivu.

Prie tos pačios Londono 
aikštės yra sena karčiamu- 
kė, labai nusvirus į šoną, 
sukrypusiomis durimis. Jos 
viduje net stalai kreivai 
stovi, ir dar tebėra ta se
na sofa, kur dažnai Jack 
London nakvodavo ar poil
siaudavo. Aplink Jack Lon
dono aikštę yra eilė gerų 
valgyklų, kur žmonės suva
žiuoja pietauti ir vakarie
niauti. Antroj aikštės pusėj 
yra Southern Pacific gele
žinkelio stotis.

Kaip yra žinoma, visi 
Jack Londono raštai yra iš
versti į rusą kalbą Sovietų 
Sąjungoje. Taipgi išversti 
ir į kitas kalbas. Jis yra 
parašęs 40 didesnių veika
lų ir eilė mažesnių. Pra
džia jo raštų pasirodė 1903 
metais, ir pirmasis veikalas 
ir buvo pavadintas “The 
Call of the Wild” Turėjo 
labai didelį pasisekimą. Ki
ti veikalai, kaip “The People 
of the Abyss,” “Before A- 
dam,” “The Sea Wolf,” ir 
daugelis kitų jo veikalų taip 
pat labai išgarsėjo.

Dabar Sonomo apskri
tis aplink tą Jack Londono 
Wolf House (vilkinyčia) 
padarė cementinius šaligat
vius, viršuj įsteigė jo raš
tų knygyną. Ten taip pat 
randasi rašomoji mašinėlė, 
diktafonas ir viskas taip, 
kaip originaliai buvo. Nuo 
rugsėjo 24 d. abi Jack Lon
dono vietos atdaros publi
kai. Todėl tos apylinkės 
žmonės galės viską matyti, 
kaip gyveno ir ką veikė įžy
musis Amerikos rašytojas 
Jack London. Alvinas

Cleveland, Ohio

MIRUS

MALVINAI PLAVSH
Reiškiame gilią užuojautą velionės šeimai 

ir draugams.
Mary Archie Nikos 
John Webra 
M. Raulinaitis 
J. Bagužis 
Jonas Stripeika 
A. Gardis 
Clevelandietis 
J. Palton 
M. Gedominski 
V. Young 
C. Aymon 
Mr. & Mrs. A. Žukas 
Mr. & Mrs. A. Yesunas 
P. E. Borke 
V. Darahkiene 
Mrs. M. Brazis 
Antanas Plukis

A. Kuwln
V. A.. Pucevičius 
Mr. & Mrs. Lesnick 
P. P. Nemura 
John Vaira 
J. A. Eitutis
G. M. Žebrys 
Mr. &' Mrs. Mack 
Mr. & Mrs. Williams
B. Kirstukas
Mr. & Mrs. Chepla
H. J. Hontz
Mr.& Mrs. Vilchinskas 
Elzbieta Apšega 
Julius Krosin 
M. Gaurilis



Balsas iš ligoninės
Mieli draugai ir draugės, 

visiems savo m i e 1 i a il
siems prieteliams, kurie 
aplankė mane ligoninėje, 
prisiuntė apie dvidešimtį 
penkis laiškus, atvirukus, 
visiems karštai iš pat savo 
gilumos širdies tariu: nuo
širdžiausią dėkui! Div ope
racijas atlaikiau laimingai 
ir jau baigiu pasveikti. Gy
dytojas sakė, kad mano 
sveikata OK. Ir už kokios 
savaitės galėsiu grįžti na
mo. Bet apie savo ligą kada 
vėliau.

O dabar man labai rūpi 
nors truputį parašyti apie 
politiką. Kadangi rinkimai 
jau tik už kelių dienų, tai 
šis tas norisi parašyti. 
Ypač baisiai įdomu pasižiū
rėti, pasiklausyti televizijo
je mūsų prezidentinių kan
didatų, jų rungtynių, bever
čių diskusijų, kurios visiš
kai niekuo nesudomina žiū
rėtojų. O nekuriais klausi
mais abu kandidatai tik pa
tys save susiterliojo ir tuo
jau matai, kaip rep. Nikso- 
no, taip demok. Kennedy 
nesugebėjimą politikoje pla
čiai išryškinti dabartinio 
revoliucijomis kunkuliuo
jančio pasaulio uždavinius, 
o labiausia visai žmonijai 
taip laukiamo mielo žodelio 
TAIKA! Nei vienas iš pre
zidentinių kandidatų iki pat 
šių dienų jo nepasakė, neiš
tarė! Vietoje taikos, tai jie 
sapalioja, kaip Niksonas 
apie Kinijos dvi bevertes 
saleles. Pasisakė, kad jis 
kariautų. Ar tai ne pikta! 
O kaip piliečiai įvertins 
tokį Niksono pasisakymą, 
tuojau pamatysime. Argi 
tai aukšto politikieriaus 
protingas pasisakymas? Ir 
dėl to aš pranašauju, kad 
Niksonas pasiliks už Balto
jo Namo sienų.

Šiaip ar taip, bet Kenne
dy — pranašesnis, tinka
mesnis būti prezidentu. 
Niksonas galės padėkoti sa
vo didžiajam kolegai Eisen- 
howeriui ir Trumanui, ex- 
prezidentui, už jų nepriete- 
lišką elgesį su Sovietų Są
junga ir kitomis socialisti
nėmis respublikomis. Jei 
respublikonai geidė laimėti 
rinkimus, tai štai kas Ei- 
senhoweriui reikėjo pada
ryti: kai tik užbaigė savo 
kalbą Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje, tai čia pat že
mai turėjo palenkti savo 
pHką galvą ir viešai, gra
žiai visiems delegatams ma
tant, girdint Chruščiovo ir 
jo šalies atsiprašyti už iš
ardymą 4 didžiųjų konfe
rencijos Paryžiuje ir už ak- 
C’dentą su šnipo Poverio 
pasiuntimu virš Sovietų te
ritorijos gegužes pirmą. Ot, 
štai kas būtų labai aukštai 
pakėlęs ne tik paties Ikės 
vardą, bet ir Amerikos. Tik 
tokiu būdu jie, respubliko
nai, būtų galėję laimėti rin
kimus.

Na, o jei Niksonas laimė
tų, tai tiek to. Tas tik paro- 
dytų, kad Amerikos žmonės 
dar labai, labai toli atsilikę 
nuo progreso. Dar jie gal
voja viduramžiškai.

Susitinku Jurgis

NAUJI KARO LAIVAI
Washingtonas. — Karo 

laivynas užsakė pas Todd 
Shipyards Corp., Seattle, 
Wash., du naujus raketi
nius naikintojus. Už jų pa
matymą bus sumokėta $29,- 
190,000. Greta raketinių 
įrengimų, laivai bus gink
luoti ir patrankomis.

Roma. —Lapkričio 6 ir 7 
cj.d, įvyks provincionaliai 
rinkim ai

BINGHAMTON, N. Y.
Filmų rodymo iš Lietuvos 
vakaras buvo sėkmingas
Šeštadienis, snalio 22 d., 

buvo puiki rudens diena. 
Saulutė, nors jau nebe to
kia šilta ir jos auksiniai 
spinduliai nebe tokie skais
tūs, bet teikė malonumą ir 
p a s i g e r ė j imą, o mums, 
binghamtoniečiams, ypatin
gai buvo malonu gėrėtis to
kia puikia gamta ir laukti 
brangių d raugų — Jono 
Grybo ir Klemenso Brie
džio atvykstant iš Brookly- 
no parodyti mums filmus iš 
Tarybų Lietuvos.

Truputis po 5-tos valan
dos sueina į svetainę ir mū
sų malonūs draugai ir bran
gūs svečiai ir pora kitų 
draugų, kurie sykiu atvyko 
(pavardžių neatsimenu, la
bai atsiprašau) ir vietinė P. 
Jasilionienė, nes jie visi bu
vo sustoję pas ją. Buvo la
bai malonu susitikti ir šil
tai paspausti Jūsų dešinę, 
mieli draugai.

Renkasi ir vietinė publi
ka, šnekučiuojasi ir laukia, 
kada pradėsime išdavinėti 
vakarienę. Gražus būrelis 
draugų sėdi prie stalų ir 
laukia vakarienės, o mes 
tiktai 4 dirbęme virtuvėje 
ir mums nebuvo galimybės 
draugiškai, maloniai patar
nauti publikai, tai drg. M. 
Kulbienė paprašė draugus, 
kad ateitų prie virtuvės 
lango ir patys pasiimtų 
valgį. Taip ir buvo. Tai 
buvo pirmas toks įvykis 
mūsų rengiamose vakarie
nėse, o tas taip įvyko todėl, 
kad nebuvo darbininkių, 
kurios patarnautų publikai 
prie stalų. Mes, rengimo 
komisija, labai širdingai at
siprašome Jūsų visų, ger
biamoji publika, už tą ne
malonų įvykį.

Po vakarienės sekė filmų 
rodymas. Vakaro vedėja 
Ona Wellus padėkojo pub
likai už skaitlingą atsilan
kymą ir pakvietė Joną Gry
bą pradėti filmų rodymo 
programą. J. Grybas trum
pai paaiškino LDS ir LLD 
organizacijų svarbą, ką na
riai gauna priklausydami 
prie minėtų organizacijų ir 
už labai mažą mokestį. Taip
gi trumpai ir aiškiai pasa
kė, kad filmuose matysime 
dabartinę tarybinę Lietuvą, 
tokią, kokia ji šiandien yra, 
o ne tokią, kokią mes ją pa
likome prieš keletą desėtkų 
metų. Rodė keturis skir
tingus filmus. Juose matė
me Tarybų Lietuvos tuos 
didelius, svarbius pasieki
mus, atbudavojant šalį ir 
taip aukštai išvystant 
mokslą, kultūrą ir meną. 
Visi dalyviai gėrėjosi fil
muose matydami mūsų gim
tinę šalį progresuojant po 
socialistine vėliava. Didelį 
įspūdį darė filmas, kuria
me tūkstančiai jaunuolių, 
taip aukštai pakilę meno 
srityje, šoko ir dainavo to
kias puikias, malonias, ūpą 
keliančias dainas, kad no
rėjosi bėgti ten ir sykiu su 
jais darbuotis. Tą viską ga
lima matyti tik ten, kur 
viskas priklauso šaliai ir 
jos liaudžiai.

Dalyvių atsilankė skait
lingai, ir visi labai atidžiai 
tėmįjo per dvi valandas ir 
džiaugėsi, kacl filmai buvo 
gražūs ir įspūdingi.

Pabaigus filmus ■ rodyti, 
dalyviai suėję į būrelius 
p radėjo pasikalbėjimus. 
Netrukus pasigirdo ir 
gražios liaudies dainelės, 
kurių publika maloniai 
pasiklausė ir pasigrožėjo. 
Vakaras pasibaigė gražioje 
nuotaikoje. Tai buvo pui

kus vakaras, kuris pasiliks 
ilgoje atmintyje!

■ Mes, rengimo komisija, 
tariame širdingą padėką 
draugams J. Grybui ir K. 
Briedžiui už atvykimą pas 
mus ir parodymą tokių gra
žių ir įdomių filmų. Fil
mai ilgai pasiliks bingham- 
toniečių širdyje ir atminty
je.

Taipgi dėkojame visiems 
atsilankiusiems jų pamaty
ti. Ir didelis ačiū visoms 
draugėms už dovanotą 
maistą vakarienei, kas daug 
prisidėjo prie vakaro pasėk- 
mingumo. Dovanojo: End- 
well Bakery, M. Sadauskie
nė, H. Pagiegalienė, O. 
Uogintienė, M. Kulbienė, U. 
Šimoliūnienė, M. Kazlaus
kienė, P. Jasilionienė, N. 
Strolienė, E. Čekanauskie- 
nė, V. Miller, M. Liuzinie- 
nė ir A. Žemaitienė. Dova
nas laimėjimui davė gėli
ninkai J. ir K. Vaicekaus
kai vazoną gėlių ir M. KuL 
bienė žiurstą.

Pinigais prisidėjo: I. ir 
M. Liužinai $8, E. Blenke- 
vičienė $1.25, po $1: H. Žu- 
kienė, H. Vėžienė ir J. Na- 
valinskienė; P. Jasilionienė 
50 c. Pagelbėjo dirbti: I. 
ir M. Liužinai, P. Jasilio
nienė, M. Kazlauskienė, N. 
Strolienė, J. Navalinskiene, 
J. Kulbiūtė, K. Stanulis ir 
J. Lenionis.

Ačiū drg. P. Jasilionienei 
už apnakvydinimą draugų 
J. Grybo ir K. Briedžio.

Įžangos bilietus platino A, 
Žemaitienė, P. Jasilionienė, 
M. Kulbienė, M. Kazlaus
kienė, K. Vaicekauskienė ir 
H. Žukienė.

Dar sykį visiems didelis 
ačiū už pagelbėjimą mums 
suruošti tokį puikų, malo
nų vakarą!.

Rengėjos: K. Vaicekaus
kienė, M. Kulbienė, A. Že
maitienė ir Onytė Wellus.

Onytė Wellus

Cleveland, Ohio
Svarbių pramogų 

kalendorius
Turėsime keletą svarbių 

pramogų, todėl norėtųsi, 
kad visi mūsų pramogų mė
gėjai apie tai žinotų ir at
silankytų.

Lapkričio 12 dieną LLD 
190 kuopa rengia šaunią 
paukštienos vakarienę. Ji 
įvyks Klubo svet., 9305 St. 
Člair Ave. Pradžia 6 vai. 
vakare. Po vakarienės tęsis 
šokiai prie Pleikio orkestro 
iki vėlumos. Kviečiami visi, 
o ypatingai kuopos nariai, 
dalyvauti.

Sekama pramoga, kurios 
visi taip su nekantrumu 
laukia, tai bus iš Lietuvos 
parvežtų paveikslų — nuo
traukų rodymas. Jas paro- 
dvti atvažiuos Dr. Stanislo- 
vaitis su žmona iš Water
bury, Conn, Rodymas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 20 dieną 
White Eagle svet., 8315 
Kasciuzko Avė. Svetainė 
bus atdara 2-rą vai., 0 ro
dymas prasidės 3 vai, po 
pietų. Prieš rodymą, per
traukoj ir užbaigus turėsi
me barą ir lengvų užkan
džių.

Lapkr. 26 d. įvyks Mote
rų klubo vakarienė. Kadan
gi mūsų moterys savose 
pramogose visuomet puL 
kiai pasirodo, tai nėra abe
jonės, kad būtų išimtis įr 
Šį kartą,. Bet apie tai kiek 
smulkiau praneš pačios 
rengėjos.

LLD 190 kp. metinis su
sirinkimas su vaiš ė m i s 
į\yks šeštadienio vakare, 
gruodžio 3 dieną, pradžia 
6 vai.. Kviečiami ir kitų 

kuopų nariai, o taipgi ir pa
šalinė publika, atsilankyti 
ir kartu su mumis visą va
karą Klubo svet. praleisti.

J. žebrys

San Leandro, CaL
Vietinis laikraštis “The 

Morning News”” spalio 28 
d. įdėjo korespondenciją iš 
Haywardo apie mūsų tau
tietį Dr. Alfredą Bičiūną. 
Rašoma, kad Dr. Bičiūnas 
praėjusią vasarą dalyvavo 
tarptautin ia m e š -e š t a m e 
krūtinės ligų specialistų 
suvažiavime Austrijos sos
tinėje Vienoje. Pasi rodo, 
kad Dr. Bičiūnas iš Vienos 
buvo nuvykęs ir į Tarybų 
Sąjungą. Ten jis Maskvoje 
lankėsi garsiajame Sklifo
sovsky vardo medicinos in
stitute ir padėjo Dr. Vladi
mirui P. Demichovui atlik
ti nepaprastas bandomąsias 
operacijas. Pagalba tų ope
racijų buvo persodinta šir
dis ir plaučiai iš vieno šuns 
į kitą! Atsiminkime, kad 
Dr. Demichov yra tas pats 
specialistas, kuris neseniai 
vienam šuniui pridėjo ant
rą galvą!

Laikraštis taip pat pa
brėžia, kad Dr. Bičiūnas 
Maskvoje gavo ir parsivežė 
tarybinę siuvamąją mašinė
lę, kuri yra vartojama su
siuvimui gyslų laike opera
cijos. Sako, kad visoje A- 
merikoje šiuo tarpu pana
šių mašinėlių yra tik ketu
rios.

Dr. Bičiūnas yra baigęs 
St. Louis University School 
of Medicine ir nuo 1955 me
tų gyvena Hayward, Calif. 
Daktaro tėvas Jonas Bičiū
nas gyvena Brooklyn, N. Y. 
Jis praėjusią vasarą su vie
na turistine grupe lankėsi 
Lietuvoje.

Beje, “The M o r n i n g 
News” įdėjo“ ii’, nuotrauką, 
kurioje randame Dr. Bičiū
ną su įžymių tarybinių chi- 
rurgų-gydytojų grupe.

Rep.

Miami, Fla.
Bušų streikas

Bušų vairuotojai j a u 
streikuoja 33 dienos. Bušų 
streikas liečia M i a m ė s 
miestą, Miamės “byčių”, ir 
Hialeah su Miami Springs. 
Bušų vairuotojai reikalau
ja, kad jiems algas pakeltų 
po 20 centų į valandą. Bet 
busų ponai siūlo tiktai po 
4 centus į valandą; tai visai 
menkas pasiūlymas.

Lapkričio 2 dieną busų 
gaspadorius magnatas Wil
liam Pawley pasiskelbė per 
vietinę spaudą, kad paleis 
darban 40 busų, operuoja
mų ne unijistų vairuotojų. 
Tuomi pačiu tarpu unijos 
pareigūnai ruošiasi visais 
garais su pikietu ir skelbi
mais, kad busai vairuojami 
skebais vairuotojais.

Kaip čia nebūtų, bet 
nuėsto ir apylinkės gyven
tojai turi labai nukentėti. 
Vis tai pasiutęs užsispyri
mas busų kompanijos.

V. J. Stankus

Harrison ir Kearny, N. J.
LLD 136 kuopa rengia šaunią vakarienę “Laisvės” 
naudai, kad atžymėti jos auksinį jubiliejų, 50 metų 
jos gyvavimo sukaktį'. Vakarienė įvyks šeštadienio 
vakarą, lapkričio (Nov.) 12 dieną, 7 vai. vakare, 
Labor Lyceum svetainėje, 15 Ann St., Harrison, N. 
J. Tad, visi ir visos Harrisono, Kearnės ir apylinkės 
draugės ir draugai malonėkite atsilankyti į šią pui
kią mūsų vakarienę, o mes jus užtikriname, kad bū
site visi patenkinti, nes bus valgių ir gėrimų pakan
kamai- Gražiai praleisime laiką ir tuo pačiu sykiu 
atžymėsime mūsų brangios “Laisvutės taip garbingą 
auksinį jubiliejų.

Širdingai kviečia visus Komisija

CHICAGO, ILL.
tancija Rimkienė ir Bertha“Vilnies” koncertas buvo 

pasekmingas
Spalio 30 d. Mildos teat

re įvyko vilniečių meninė 
šventė. Žiūrovų prisirinko 
pilnutėlis Mildos teatras.

3:40 vakaro S. J. Jokub- 
ka atidarė muzikos ir dainų 
programą. Uždangai paki
lus, žiūrovas scenoje išvy
do akordeonų orkestrą. Jį 
sudarė jaunos mergaitės ir 
vaikinai, viso apie 30 asme
nų. Orkestras pagrojo ke
letą klasikinės muzikos vei- 
kaliukų. Jų atlikti keli mu
zikiniai kūriniai žavėto ža
vėjo klausytojus.

Sekė Ciceros Lietuvių 
Moterų choras, vadovauja
mas garsios solistės ir visų 
mylimos dainininkės Estel
les Bogden. Jis padainavo: 
“Paimsiu lyrą,” “Aš,” “Va
karas” ir kitas.

Solistė Dolores Pedersen 
(Pažarskaitė) pada i n a v o 
“Tykiai Nemunėlis teka ir 
“La Spagnola.” Jos balse
lis nestiprus, bet malonus, 
ji gražiai dainuoja.

Ex-Mainierių Choras, va
dovaujamas Onos Tilvikie- 
nės, gražiai sudainavo kele
tą dainų.

Mylimas mūsų solistas, 
veteranas Povilas Dauderis 
gražiai sudainavo “Kalvį” 
ir “Stasį.”

Roselando Aido Choras, 
grįžus energingai muzikei 
Daratėlei Murelienei jam 
vadovauti, tarsi naujai at
gimęs. Jis atliko “Varpus,” 
“Vieškelėlį,” “Augo sode 
obelėlė” ir Maironio “Kur 
bėga Šešupė.”

Laike pertraukos trum
pai kalbėjo Andrulis. Pasi
rodė estradoje tik ką grį
žęs iš Lietuvos Dr. Alg. 
Margęris. Jis pareiškė par
vežęs iš Lietuvos glėbį šir
dingų linkėjimų.

Po pertraukos prasidėjo 
antra programos dalis. Ją 
atliko Laisvės Kanklių Miš
rus Choras, vadovaujant 
dinamiškam vadovui Juo
zui Kenstavičiui, pradėjo 
antrą programos dalį, su
dainuodamas “Mes padai
nuosime” ir “Jūra.” Estėl- 
la Bogden ir Roger Žilis— 
duetas. Ištraukos iš opere
tės “Waltz Dream.” LKM 
Choras — “Kalviai” ir ki
tas. Kvartetas—R. Žilis, P. 
Dauderis, M. Wedra, V. 
Yuden. Šaunūs ir tvirti 
balsai gražiai traukė darbi
ninkiškas dainas.

Solistas Povilas Stogis 
padainavo “La Calumnia,” 
“Mamytė,” “Kodėl ne,” 
“Kur mano dainos, kur 
sapnai.” Tai visų mylimas 
dainininkas^ virtuozas.

LKM choras padainavo 
“Žiemos dainą” ir liaudies 
dainą “Pumpurėlį,” Juozo 
sukomponuotas.

Ritmiškai ir gražiai atlik
ta Estellės Bogden “Laugh- 
ingSong” iš operetės “Šikš
nosparnis” ir “žvaigždutė.” 
Ji gražiai dainavo ir yra 
nepavaduojama solistė.

Naujas duetas — Kons- 

Rasinskienė — žavėjo sve
čius dainuodamos “Gražuo
le, važiuosim-e į jūrą,” “Ko 
liūdi, berželi” ir kitas dai
neles.

Dainininkas Jonas Butė
nas pasakė joms: “Susimil- 
damos, nepersiskirkite, dai
nuokite ir dainuokite taip 
gražiai.”

Ištraukas iš “Bartered 
Bride” gražiai dainavo Es
tete Bogden, Roger Žilis ir 
Povilas Stogis. Choras vėl 
dainavo ištraukas iš opere- 
retės “Student Prince,” so
listai Bogden, Žilis ir pia
nistė Alma Melcher. Ir taip 
hankliečiai su savo puikiais 
dainininkais ir vadovu Ken- 
stavičium šią turtingiausią 
programą užbaigė. R. Š.

Waterbury, Conn.
Spalio 30 d. teko būti New 

Havene, kur buvo rodomi 
filmai iš Tarybų Lietuvos. 
Publikos buvo pilna svetai
nė, ir nenusvylė. Filmai la

visi gerai gyvena, juk Gry
bas vasarą važinėjo Lietu
voj ir matė, o judu jau se
niai iš Lietuvos. Gal tuo 
laiku ir buvo alkanų ir nu
driskusių, bet ne šiandien. 
Atrodo, kad judu mums no
rite prikalbėti nebūtų daly

bai gražiai pagaminti, aiš-1 kų. J. Strižauskas -- ----- .. - r-* - —

Labai Svarbus Pranešimas Visiems 
Kurie Siunčia Siuntinius Į 

Lietuvą, Arba Į Kitus Kraštus.

Artinantis Šv. Kalėdoms, mes paruošėme eilę žemiau 
išvardintų standartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių 
siuntinių kainas, ir Jūs įsitikinsite, kad Jų kainos yrįa 

labai pigios, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

1. Pusvilnonės medžiagos penkiems vyriškiems ar
ba moteriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų, 
Pamušalų 7U> jardo, Siūlų 5 špūlės, Sagų 3 tu
zinai ir Adatų 1 pakelis................................... $49.90

2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1
Prie to pridedama 100% vilnonės 2 medžiagos 
vyriškiems arba moteriškiems paltams. Viso 
6 jardai ..........   79.90

3. 100% vilnonės medžiagos 2 vyriškiems arba 
moteriškiems paltams. Viso 6 jardai.
100% vilnonės medžiagos trims vyriškiems; kos
tiumams. Viso 10 jardų.
100% vilnonės medžiagos dviems moteriškoms 
suknelėms. Viso 6 jardai ................................... 99.90

4. Cukraus 20 svarų
Miltų 10 svarų
Kakao 5 svarai
šveicariško šokolado 24 plytelės po 3% oz.
Viso 5 svarai ..................................................... 49.90

Į aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas 
Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti bet kokius kitus 
pageidaujamus daiktus ir už tai reikės primokėti tik papildomą muitą.

Visų siunčiamų prekių kokybė yra garantuota. Prašome įsitikinti, 
jog siunčiant per mus Jūs tikrai sutaupote iki 50%. Papildomų 
informacijų ir pavydžių reikalu prašome rašyti lietuviškai, ir Jūs 
gausite lietuviškai atsakymą.

General Parcel & Travel Co.
132 Franklin Avenue 

Hartford, Cąnn.

Tel.: CHapel 6-4724

FILMAI IŠ LIETUVOS
GREAT NECK,' N. Y. — Lapkričio 13 d., Kasmo- 

čių Salėje, 91 Steamboat Rd. Pradžia 4-tą vai. po pietų.
OZONE PARK, N. Y. — Lapkričio 19 d., Kultūri

niame Centre, 102nd St. ir Liberty Avė. Pradžia 7:30 
v. vakare.

NEWARK, N. J. — Lapkričio 20 d., Rusų salėje, 
kampas 17th Avė, ir 18th St. Pradžia 2:30 po pietų.

Haverhill, Mass. —Lapkričio 26 d. L.P.G. Klubo sa
lėje, 324 River St., Pradžia 6:30 v. v.

LEWISTON, ME. — Gruodžio 3 d. Lietuvių salėje, 
Pradžia 7 v. vakare.

Rumford, Me. Gruodžio 4-^-5 (vieta ir laikas 
dar nenurodyta).

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N, Y.

5 p.--Laisve (Liberty^— Ajntr., lapkričio (Nov.) 8, 1960

kiai matomi, kalba taipgi 
gana suprantama. Iš viso 
buvo parodyti 4 skirtingi 
filmai. Publikoje matėsi 
pasitenkinimas rodymu. 
Užsitraukė virš dviejų va
landų.

Filmus rodė Jonas Gry
bas ir Klemensas Briedis. 
Grybas paaiškino apie fil
mų turinį.

Pasibaigus, girdėjosi karš
tų diskusijų. Du dipukai 
bandė įrodinėti, kad taip 
Lietuvoj dar nėra, kad fil
mai pagaminti dėl propa
gandos. Sako, viskas rodo
ma, kas gera ir gražu, bet 
neparodoma blogos pusės. 
Jie sakė, kad ten daug yra 
“alkanu ir nudriskusių,” 
girdi, dvi valandas išrodė, 
argi jūs matėte alkanų ir 
nudriskusių? Atrodo, kad 
visi gražiai apsirėdę, gra
žiai atrodo. Tad vienas pa
stebėjo, sakydamas, tur būt

1



Apie JungL Tautas
New Yorkas. — Afrikos 

ir Azijos šalių delegacijos 
reikalauja baigti kolonializ
mą. Jos padrąsintos Chruš
čiovo pasiūlymo paruošė re-
zoliuciją. Delegacijos reika
lauja panaikinti kitų tautų 
“globą” ir likviduoti kitose 
šalyse karines bazes.

Anglijos, čiang Kai-šeko 
ir kiti Vakarų politikos de
legatai reikalauja pataisy
ti J. Tautų čarterį (konsti
tuciją), bet jie negauna pri
tarimo.

Kai kurie delegatai ma
no, kad Asamblėjos sesijoje 
nereikia daryti tarimo nu
siginklavimo reikalais. Jie 
sako, kad Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos kai 
kurie pasiūlymai yra labai 
artimi. Jų supratimu, bus 
geriausiai, jeigu dar tarsis 
JAV ir TSRS savo tarpe.

Dr. Raul Roa, Kubos už
sienio ministras, sake, kad 
Jungtinių Valstijų marinin-

Alžyriečiai kovoje už laisvę 
jau gaus dideles pagalbos

Tunis. — Alžyro liaudies ivus ir daug amunicijos. Jis 
vyriausybė paminėjo šeše- sakė, kad JAV ir dabar tei- 
rių metų sukaktį nuo karo į kia Francūzijai pagalbą, 
pradžios už šalies išlaisvini- Kasablanka. — Maroke 
mą. Alžyre desėtkai tūks-Į liaudis masiniai paminėjo
tančių kovotojų su dar o! 6 metų alžyriečių kovos su- 
Liaudies armiją, prieš ku-■ kaktį. Žmonės reikalavo, 
rią Francūzija turi 500,0001 kad Marokas atvirai remtų 
vyrų armiją, virš tūkstan-' alžyriečius.
čio lėktuvų ir negali ją i Kairas. — Jungtinės 
įveikti, nes alžyriečių ma- i Arabų Respublikos prezi- 
sės palaiko savo kovotojus.; dentas Nasseris sakė, kad

i

Laikinoji Alžyro vyriau
sybė ruošiasi prie genera- 
lių mūšių. Jos prezidentas 
Ferhat Abbas lankėsi Ta- 
rybų Sąjungoje, Kinijoje ir 
Jotose socialistinėse šalyse 
ir gavo jų pagalbos pasiža
dėjimą.

Afrikos ir Azijos šalys 
ne tik simpatizuoja Alžyro 
liaudies kovoms, bet ruošia
si padėti. Šiame mieste įvy
ko masinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo virš 30,- 
000 žmonių. Susirinkę šaukė 
prieš Francūzija ir Jungti
nių Valstijų politiką.

A. Mehri, Alžyro liaudies 
kultūrinių reikalų minist
ras, kaltino Jungtines Vals
tijas, kad jos remia Fran- 
cūziją prieš alžyriečius. Jis 
sakė, kad 1959 metais JAV 
suteikė Francūzijai 150 ma
lūnsparnių, 60 “B-26” bom- 
bininkų, 69 kitokius lėktu

Great Neck, N. Y.
Nauji filmai iš Lietuvos
Bus rodomi nauji filmai 

is Lietuvos sekmad i e n į, 
lapkričio 13 d., 4 vai. po 
pietų, A. J. Kasmočiūtės 
svetainėje, 61 Steamb o a t 
Rd.

Visi 4 filmai yra spalvo
ti ir juos rodys J. Grybas.

Šiandieną visiems yra 
žingeidu žinoti ir matyti, 
kaip dabar Lietuva kuria 
naująjį gyvenimą, kokį di
delį progresą daro.

Todėl mes kviečiame vi
sus atsilankyti ir matyti 
šiuos gražius Lietuvoje ga
mintus filmus.

/ Filmų rodymą rengia 
LLD 72 kp.

P. B.

KIEK ŽMONĖS DUODA 
KRAUJO

Raudonasis Kryžius pra
neša, kad spalio mėnesį 
New Yorko gyventojai pa
aukavo 11,187 puskvortes 
(“pantes”) kraujo. Rugsė
jo mėnesį buvo aukavę 
7,880 puskvorčių.

kų manevrai ‘"paimti” 
Guantanamo karo laivyno 
bazę veda prie pavojaus tai
kai. Jis nurodė, kad Nikso- 
no kalbos priverčia Kubą 
budėti, nes respublikonai, 
pirm rinkimo JAV prezi
dento, gali užpulti Kubą.

V. Zorinas, TSRS delega
cijos pirmininkas, atmetė 
JAV pasiūlymus nusigink
lavimo reikaluose. Jis sakė: 
“Nėra nieko naujo, vis tie 
patys siūlymai, kurie jau 
pirmiau buvo apsvarstyti ir 
rasti nepriimtinais”.

Jungtinių Tautų genera
linio sekr. pasiuntinys 
Dayal r a p o r t a v o, kad 
turi nesmagumo Kongo res
publikoje su Mobutu “val- 

i džia” ir Katangos provinci- 
i joje su Tshombe, kurie ne- 
; siskaito su J.T. komanda. 
! Jis taipgi sakė, kad Belgija 
| i Kongo grąžino daug savo 
i karininkų, kurie prisideda 
i prie kėlimo nepaklusnumo 
'jungtinėms Tautoms.

darVakarų imperialistai
vas svajoja palaikyti kitas 
tautas kolonijų padėtyje, 
ką patvirtina jų karas prieš, 
alžyriečius”. Jis sakė, kad 
Vakarai nuo to plano neat
sisakė ir linkui arabų tautų. 
Nasseris pažadėjo alžyrie
čiams pagalbą.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas ir kiti 
JAV valdininkai bijosi, kad 
alžyriečiai gaus liuosanorių 
kovotojų iš Tarybų Sąjun
gos, Kinijos ir kitų socialis
tinių šalių. Galimas daik
tas, kad Alžyre susidarys 
tarptautinės brigados, ko
kios buvo 1936—1939 me
tais Ispanijoje. Tada Alžy
re bus didelis karas.

Bagdadas. — Masiniame 
susirinkime dalyvavo virš 
20,000 žmonių ir šaukė: 
“Mirtis De Gaulleil”. Susi
rinkimas pažadėjo pilną pa
galbą alžyriečiams.

Maspeth, N. Y.
Prieš pat “Laisvės” kon

certą priėjo prie manęs 
puikusis patriotingas dzū
kas drg. W. Valangevičius 
ir įteikė $26—-$9 už “Lais
vės” prenumeratą sau, $5 ( 
į “Laisvės” jubiliejinį fon- i 
dą ir $12 “Laisvės” pre
numeratai atnaujinti sa
vo giminaitei D z ū k i joje, 
Trasnykų kaime. Drau
gas Valangevičius yra už- 
p r e n u m e ravęs “Laisvę” 
dviem asmenim Lietuvoje 
ir jau rūpinasi atnaujinti 
ir tą antrąją prenumeratą, 
kuri baigsis ateinantį pa
vasarį.

Gyvuok, tvirtasis dzūke 
drauge Valangevičiau! V.

NAUJAS SUBMARINAS
Pascagoula, Mass. — In

galls laivų statykloje nulei
do į vandenį naują atomi
nės jėgos submariną, kurį 
pavadino “Snook”. Kalbėjo 
admirolas L. R. Daspit. Jis 
sakė, kad submarinas galės 
plaukioti po visus vandeny
nus.

Dovanėlės "Darbui”
J. Stanley, iš Short Hills, 

N. J., aukoja urugvajiečių 
laikraščiui “Darbui” $10. 
Linki, kad “Darbas” sėk
mingai susilauktų auksinio 
jubiliejaus.

Waite ris ir Amelija Juš
kevičiui, Stamford, Conn., 
sveikino su $5.

Elizabethietis $5.
Brooklynietės: Sofija 

Petkus — $2; Konst. Kar
pa vičienė — $1.

MATYSIME DAR 
NEMATYTUS FILMUS

Šeštadienį, lapkričio 19, 
Lietuvių Kult. Centre, Ozo
ne Parke, matysime Lietu
voje gamintus filmus ir dar 
New Yorko apylinkėje ne
rodytus. Rodymo pradžia 
7 vai. vakare. Filmus rodys 
Jonas Grybas.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

Patinai, kurie✓

gimdo vaikus
Paprastai motinos yra 

vaikų gimdytojos. Bet pa
saulyje yra nemažai ir pa
tinų, kurie gimdo vaikus. 
Štai keletas iš jų:

Jūros arkliukas, tai ma
žas gyvūnėlis. Patelė savo 
kiaušinėlius padeda į pati
nėlio atvarukę, kurią jis tu
ri po pilvu. Jis ir išperi 
jauniklius.

Tropikų vandenyse gyve
na tam tikra ešerių rūšis 
(chilodipterus). Jų pątinai 
apvaisintus ikrelius įsitrau
kia į žiotis ir tol juos ten 
laiko, kol išsivysto jaunik
liai.

Lietuvoje upėse gyvena 
mažos spygliuotos žuvelės, 
vadinamos dyglėmis. Nerš
to metu jų patinai lyg 
paukščiai suka lizdus.. Liz
dą suka/ kiaušinėlius peri 
ir jauniklius ' prižiūri tik 
patinai.

Šiaurės jūroje veisiasi 
apie pėdos ilgio žuvis fo
ils (phois), kurios patinė
lis kiaušinėlius peri. Jūros 
dugne patelė sudeda į krūvą 
kiaušinėlius - ikrus, o pati
nėlis tą krūvelę apkrečia 
smėliu ir ją saugo, kol iš
sirita jaunikliai.

Yra nemažai dar žuvų ir 
kitų gyvių, kurių “vyru
kai” platina sekamą gent- 
kartę, atlikdami tėvo ir mo
tinos pareigas.

Liūdnas Prisiminimas

Emilios Stakenaites-Simon
Lapkričio 8 dieną, 9-tą valandą ryto, 1960 metais, 

sukanka dveji metai, kai mirė
EMILIA STAKĖNAITĖ 

t i

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus 
Joną ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du jo 
sūnus Stevį ir Valerį, o seserį Amilią Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kal
nelyje, o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gy
vas būsiu, niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATHEW SIMON
Brooklyn, -N. Y.

,* ii ♦

Iš pasekmingo metinio
“Laisves” koncerto

Metinis “Laisvės” kon
certas įvyko praėjusį sek
madienį Schwaben salėje, 
Brooklyne. Žmonių buvo 
daug. Suvyko ne tik mūsų 
didmiesčio laisviečiai, pa
žangiosios spaudos patrio
tai; suvyko ir iš kitų, ar
timesnių miestų geri žmo
nės, kuriem leido laikas.

Koncertinė programa bu
vo tikrai liaudiška. Ją pra
dėjo Aido Choras M. Stens- 
1-erienės vadovybėje; pradė
jo su labai populiaria 
“Ant Nemuno kranto” dai
na. “Kur Nemunas teka... 
išaušo jau rytas...” žodžiai 
E. Mieželaičio, muzika B. 
Dvariono. Ši puiki daina 
taip sakant davė toną vi
sam koncertui.

Antroji “Trobelė prie 
upės” — amerikiečio kom
pozitoriaus S. Fos t e r i o ; 
trečia — “Jaunystės dai
na” — žodžiai K. Kubilins
ko, muzika taip pat labai 
populiaraus kompozitoriaus 
B. Dvariono.

Aidiečiai buvo gražiai pa
sipuošę: dainininkės spal
vingose suknelėse, vyrai— 
tamsiuose kostiumuose, su 
skersiniais kaklaraiščiais; 
mokytoja — raudonoje suk
nelėje.

Kaip viskas gražiai deri
nosi !..

Solo partijas atliko Aug. 
Iešmantą ir Al. Velička.

Jauna, grakšti Danutė 
Chalkis (Čalkytė) pagrojo 
akordionu, ir publika nepa
šykštėjo jai aplodismentų.

Suzanna Kazokaitė pir
miau negu pradėjo dainuo
ti, pasakė, kad ji jau dešim
tyje* “Laisvės” koncertų 
dainuoja;, publika jai dos
niai padėkojo už tai aplo
dismentais; Suzanna sudai
navo: ^Kalinys”' — Gtet- 
chanikovo, '“Sapnas”— 
B a r 11 e 11 o , “Sing Me a 
Southern Song” — Strick- 
lando; taipgi vieną lietuviš
ką.

Aido Choro Moterų kvar
tetas sudainavo ""Laba nak
tis” — L. Russellio, ""Skam
bančios stygos” — M. Pet
rausko, ir dar vieną lietu
višką.

Elena Brazauskienė dai
navo: “Vakaras”—M. Pet
rausko, “Sniegutė”— Rims- 
kio - Korsakovo, “Gėlytė — 
Albanų liaudies dainą.

Amelia Young - Jaskevi- 
čiūtė sudainavo dvi gražias 
lietuvių liaudies dainas, 
ariją iš Mozarto operos 
itališkai ir dar vieną lietu
viška.

Chorą, kvartetą ir visas 
solistes publika entuziastiš
kai pasitiko ir palydėjo 
karštais aplodisme n t a i s . 
Chorui ir solistams akom
panavo pianistė Ann Salyk.

Paskutinis programos nu
meris buvo svečiai iš Brock- 
tono — Vyrų Dailės Grupė, 
vadovaujama armonisto Al. 
Potsiaus. Visi jų nekant
riai laukė, nes žinojo, kad 
svečiai atvyko su puikio
mis dainomis. Tai nedidelė 
grupė, bet visi vyrai gerais 
balsais, puikiai pasiruošę. 
Prie jų prisidėjo solistė Ro
žė Stripinis.

Tarp kitų dainų, brock- 
toniečiai dainavo: ‘"Jūrei
vių dainą” — komp. Bal
sio, “Nauja kelionė” — J. 
Slėnio, “Paukšteliai mieli” 
— M. Petrausko, “Tykiai, 
tykiai” — M. Petrausko, 
“Darbo giesmė” — latvių 
liaudiška daina.

Publikos iššaukti daini
ninkai smarkiai sudainavo 
dar keletą dainų.

Brocktoniečiai buvo labai 
entuziastiškai publikos pri
imti ir nulydėti.

Po to Aido Choras ir 
brocktoniečiai visi kartu, 
taipgi ir publikai dalyvau
jant, iškilmingai sugiedojo 
laikraščiui “Laisvei” “Il
giausių metų!..” Tai buvo 
sugiedota besiarti n a n č i o 
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus proga.

Programa buvo sklandi, 
graži. Bet vienų dalyko 
stokojo:’ vyriško solisto. 
Jam buvo ir vieta paskinta, 
buvo tikėtasi, kad jis dai
nuos, bet išėjo taip, kad ne
galėjo dainuoti.

Koncertui pirmininkavo 
Povilas Venta.

Viduryje koncertinės pro
gramos jis pakvietė Anta
ną Bimbą tarti keletą žo- 
džių.

Kalbėtojas trumpais 
bruožais atžymėjo svarbes
nius etapus, pasireiškusius 
“Laisvės” gyvavimo metu. 
Tie įvykiai buvo labai svar
būs, nes laikotarpis, kuriuo 
“Laisvė” gyvavo — vienas 
įžymiausių žmonijos istori
joje: Pirmasis pasaulinis 
karas, Didžioji Spalio re
voliucija, Lietuvos pasiskel- 
bimas tarybine socialistine 
respublika, Antrasis pasau
linis karas, etc. Daug svar
bių perversmų, sake kalbė
tojas, per tuos 50 metų 
žmonija pergyveno, ir 
“Laisvė” visa tai aiškino, 
visa tai puikiai nušvietė.

i

—Ar mes prieš 50 metų 
pagalvojome, kad ateis lai
kas, kai Lietuvos preziden
tas bus ne tik “Laisvės” 
skaitytojas, d ir jos bendra
darbis?—klausė kalbėtojas.

Jis ragino žmones svei
kinti “Laisvę” su jos jubi
liejumi, stiprinant ją me
džiaginiai.

Tarė keletą žodžių ir drg. 
J. Bekampis, pareikšdamas, 
kad jis aukoja “Laisvei” 
$50, ragino ir kitus, kurie 
gali tai padaryti.

Ant greitųjų rinkėjos 
perėjo per publiką ir čia 
pat buvo sudėta “Laisvei” 
virš $500. Daugelis laisvie- 
čių prieš tai jau buvo įtei
kę laikraščiui savo dovanas.

Koncertas baigėsi pakilu
siu ūpu. Brockton iečiai 
greit išskubėjo namo, ėjo 
kas sau ir skaitlinga pub
lika.

Tenka priminti, kad su 
dainininkais brocktoniečiais 
autobusu buvo atvykusių ir 
n-edainininkų svečių.

Didelė padėka visiems 
programos dalyviams, vi
siems svečiams iš toliau ir 
iš arčiau! Dėkojame už at- 
lankymą ir už dovanas savo 
laikraščiui!

Dabar rengsimės prie ju
biliejinio “Laisvės” koncer-
to, kuris įvyks 1961 metų 
balandžio mėnesio pradžio
je. Ns.

Banditas pašovė 
Joną Vaitekūną

Banditas užpuolė Jono 
Vaitekūno valgomųjų daik
tų krautuvę, 78 Wyckoff 
Ave., Ridgewood sekcijoje. 
Plėšikas Vaitekūną pašovė 
į pečius.

Tuo kartu į krautuvę at
ėjo daugiau žmonių, tai 
plėšikas dar atėmė $170 
nuo Frank Gustuto.

Vėliau plėšikas užpuolė 
plėšti Joseph Tristano kar- 
čiamą, 267 Central Avė. Jis 
dviemis kulkomis peršovė 
Tristano kojas, o trečia pa
taikė jam į vidurius. Sužeis
tas Tristano bonka sviedė 
banditui į galvą ir jį par
mušė. Atvykusi policija 
abu nugabeno į Wyckoff li
goninę.

Pasirodė, kad ten gulėjo 
pašautas ir J. Vaitekūnas. 
Jis ir kaimynai pažino, kad 
tai Maggiore ir Vaitekūną 
apiplėšė ir peršovė. Polici
ja pripažino, kad iš Vaite
kūno išimta kulka yra to 
paties revolverio, kurį ra
do jo išmestą Tristano kar- 
čiamoje. Po to policija Ed. 
Maggiore išvežė į Kings 
apskrities -kalėjimo ligoni
nę.

Spalio revoliucijos
minėjimas

f ’
Antradienį, lapkričio 8 d., 

Carnegie Hall, Niujorke, 
įvyks Spalio revoliucijos 
minėjimas. Rengia National 
Council of American-Soviet
Friendship.

Prasidės 8 v. v.
Sakys kalbas įžy m ū s 

amerikiečiai: Kunigas Ste
phen R. Fritchman, iš Los 
Angeles, taipgi rašytoja 
Shirley Graham Du Bois, 
niujorkietė, ir kiti. Dai
nuos įžymusis menininkas 
Pete Seeger su savo grupe. 
Bus ir daugiau pamargini- 
mų. Įėjimas — $1. Sėdynės 
nenuineriuotos. Kas pir
miau į salę ateis, tas gaus 
geresnę vietą.

Dar apie 1965 m. 
Pasaulinę parodą

1965 ir 1966 metais New 
Yorke vėl ųvyks Pasaulinė 
paroda. Ji 'įvyks ten pat, 
kur buvo 1939-1940 metais, 
tik busimoji penkis kartus 
užims didesnį plotą, negu 
buvusi 1939 m.

General Motors Corp, pa
viljonas užims septynių ak
rų plotą. Ten bus išstatyta 
ir visi modeliai General 
Motors pagamintų automo
bilių. 1960 metais G. M. au- 
tomob i 1 i ų pagaminimas, 
nuo jų gaminimo pradžios, 
jau viršys 38,000,000. Iki 
1965 m. Pasaulinė paroda 
prasidės, tai šis skaičius 
bus žymiai pralenktas.

Du ginkluoti plėšikai pa
čiupo $2,000 iš Brooklyn 
Ferry Corp, ir pabėgo.
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KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

už visų kolonijų išlaisvinimą. 
Už tai stoja visos Azijos ir A 
Afrikos tautos. Kartu su so^ 
cialistiniais kraštais jos su
darys daugumą.

Kolonizmas- gyvena paskuti
nes savo dienas. Imperialis
tams išmušė didžio liūdesio 
valanda.

Mūsų vyriausybė turėtų 
tuojau pradėti kraustyti savo 
laivyną iš Guantanamo salos. 
Laikas tą bazę likviduoti. Jos 
nenori Kubos valdžia ir žmo
nės. Anksčiau ai- vėliau su ja 
reikės atsisveikinti. Geriau 
anksčiau.

Guantanamos karinė laivyno 
bazė nereikalinga šio didelio 
krašto saugumui. Niekas iš 
tos pusės ncgrūmoja mums 
užpuolimu.

Klerikalų dienraštis ir bara 
ir keikia Lietuvos vyriausybę, 
kam ji žada pradėti (ar gal 
jau pradėjo) kovą su veltė
džiais. Klerikalams tokių su
tvėrimų gaila. Jie pasiskelbia 
jų globotojais.

Jeigu mes rimtai pažiūrėsi
me į šiandieninį mūsų gyveni
mą, tai surasime, kad visi mes 
esame didžiausioje militariz- 
mo nevalioje. Jis kasmet suė
da bilijonus dolerių. Jis mus 
laiko nuolatinėje naujo karo 

Į baimėje. Jis neleidžia Amcri- 
I kai su kitais kraštais susitar
ti dėl nusiginklavimo.

Tarpe Vilniaus ir Kauno 
statoma nauja elektrinė jė
gainė. Tai bus tikras milži
nas. Tai bus šiluminė jėgainė. 
Jos viena turbina savo galin
gumu viršys visą Kauno HES. 
Jau 1962 metais ji pradės 
veikti!

Tie Lietuvos žmonės iš tik
rųjų judina žeme!

AIDIETĖMS
Del mokytojos Mildredos 

Stenler nesveikatos mote
rų pamoka lapkr. 9 d. neį
vyks. Atvykite 7:30 į pamoj 
ką lapkr. 11-tos vakarą.

Valdyba

P RA NEŠIM AI
MONTELLO, MASS.

Montello Motery Apžvietos 
(Klubas rengia kcpūstninky 
vakarienę, įvyks šeštadienį, 
lapkričio (Nov.J 12 d., Liet. 
Taut. Namo salėje. Prašome 
visus įsitėmyti dieną ir kvie
čiame atsilankyti. Rengėjos.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 

penktadienį, lapkričio (Nov.) 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Bus iš
duotas raportas iš rodytų paveiks
lų .taipgi raportuos delegatai iš 
įvykusios LLD 6-tos apskrities kon
ferencijos. Turėsime pasitarti dėl 
veiklos ateičiai. Tad visi nariai 
malonėkite atsilankyti į šį susirin
kimą. J. S. (89-90)

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 11 d., 7:30 vai. vak., Kul
tūros Centre. Turime keletą svar
bių klausimų svarstyti. Prašome 
visus narius dalyvauti. Valdyba 

(89-90) ------------ . r
OZONE PARK

LLD 185 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 
9 d., 7:30 vai. vak., “Laisvės” 
salėj.

Kurie dar nesate gavę knygos 
“Žvilgsnis į praeitį,” būtinai ateis
te ir pasiimkite. Kp. Valdyba 

(88-89)

ROCHESTER, N. Y.
šeštadienį, lapkričio 12 d., įvyks 

Gedemino Drausgystės metinė va
karienė, 6:30 vai. vak. Nariai ar 
eis ar ne, turės mokėti. Maloniai 
kviečame vsus dalyvauti, vietinius 
ir iš apylinkės, bmghamtoniečius, 
torontiečius. Gera muzika, visi bū
site maloniai priimti prie skanios 
vakarienės. Rengėjai. (88-89)
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